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Baráti üdvözlettel:
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A szerkesztő levele

A MEgazin megalakulásokor a szerzőgárda hi-
tet tett a tudományos eredmények, innovációk, 
új trendek és tehetséges fiatalok bemutatása 
mellett. Olyan újságot szeretnénk hónapról 
hónapra a tisztelt Olvasó elé tenni, mely be-
mutatja azt az igen intenzív kutatómunkát és 
eredményeket, melyre a Miskolci Egyetem di-
ákjai és oktatói méltán büszkék lehetnek. Az 
elmúlt egy év arra világított rá számunkra, hogy 
sokkal jobban vagyunk, mint ahogyan azt mi, a 
Miskolci Egyetem polgárai gondoljuk saját ma-
gunkról. A laborokban, műhelyekben, könyv-
tárakban olyan tudományos eredmények szü-
letnek, melyekről méltatlanul keveset tudunk, 
mégis magasra emelik a Miskolci Egyetem 
renoméját. Engedjék meg, hogy e helyről arra 
biztassam egyetemünk valamennyi oktatóját 
és hallgatóját, hogy ha tud olyan eredményről, 
mely bemutatásra érdemes, jutassa el hozzánk 
az információt, és mi igyekszünk az egyetem 
közvéleménye elé tárni. 

Örömömre szolgál megemlíteni, hogy a fen-
tebb felsorolt elveknek az októberi MEgazin 
igencsak megfelel. Számos sikerről, pozitív sőt 
megható kezdeményezésről számolhatunk be. 

Szeptemberben a Miskolci Egyetem megnyi-
totta 280. tanévét, és immáron 65 esztende-
je, hogy a Dudujka-völgyben tanulhatnak az 
egyetemisták. Az előbbiről a tanévnyitó, ez 

utóbbi évfordulóról pedig ünnepi szenátusülés 
és kiállítás formájában is megemlékezett egye-
temünk. Ha már az évfordulóknál tartunk Kon-
fuciusz Intézetünk is immáron egyéves; méltó 
ünnepség keretein belül ünnepelt az intézet. 
Elmondhatjuk, hogy a kínai nyelv és kultúra is 
egyre népszerűbb a diákok között. Egy év alatt 
megduplázódott az intézet hallgatóinak száma. 

Az egyetemmel és tudományokkal kapcsola-
tos hírekről pedig csak a címek segítségével 
villantanék fel egy - két képet: Tudomány fesz-
tiválköntösben Kutatók Éjszakája Miskolcon, 
Tudományok és Tehetségek Kertje, Átadták a 
Köztársasági Ösztöndíjakat, Egyenlő bánás-
mód – mindenkit megillet, Baráthegyi Vakveze-
tő Kutyások látogattak a Miskolci Egyetemre, 
Kultúraközi programok külföldön, Lean Akadé-
mia Miskolcon. Sok-sok színes írás az igazán 
sokszínű Miskolci Egyetemről. Ezen túl pedig 
állandó rovataink is megszokott színvonalas 
írásokkal várnak mindenkit!

Kedves Olvasó! Forgasd sok szeretettel a Me-
gazin októberi számát!

Konyári György,
a MEgazin főszerkesztője
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EgyEtEmEt kapott a város,
és új várost az EgyEtEm

Immár 65 éve, hogy Miskolc városa a gépészkar mellett befogadhatta azt a kettő ősi, selmeci 
kart is, amelyet Selmecbányáról Sopronon át az acélvárosba sodort a történelem. Az egye-
tem nyilvános ünnepi szenátusüléssel ünnepelte meg a jubileumot.

Anno még Nehézipari Műszaki Egyetem né-
ven nyithatta meg kapuit az intézmény, amely 
mára igazi universitasszá fejlődött. Jóllehet 
az ünnepségen a Miskolci Egyetem jelenéről, 
sőt jövőjéről egyaránt esett szó, most – az 
eseménynek megfelelően – főképpen mégis 
a múlt, mégpedig a „hőskor” került fókusz-
ba, vagyis azok az évek, amelyek idején az 
egyetem elfoglalhatta új helyét, otthonát a 
Dudujka-völgyben. Az ünnepi konferencia 
előadásai persze megemlékeztek egyes fe-
szültségekről és problémákról is, amelyek 
1949 és 1959 között a kényszerű áttelepülés-
sel jártak, és amelyeknek legyőzése – mert-
hogy embert próbáló feladat volt – ma is pél-
daértékű lehet.

Az egyetemi díszaulában megrende-
zett ünnepségen felszólalt többek között 

dr. Kriza Ákos, Miskolc város polgármestere, 
az egyetem több korábbi rektora és oktatója, 
valamint prof. dr. Faragó Sándor, az úgyszin-
tén selmeci gyökerű Nyugat-magyarországi 
Egyetem rektora is. Prof. dr. Torma András, 
a Miskolci Egyetem rektora végül leszögez-
te, az egykori műszaki intézmény Miskolcon 
a tudományok és a képzési területek színes 
palettáját átfogó egyetemmé nőtte ki magát, 
és a jövőben is ilyen kell, hogy maradjon.

A Városháza aulájában mindemellett egy 
kiállítás is nyílt, amely – archív dokumentu-
mokkal, képekkel és újságcikkekkel – az egy-
kori alapítást, illetve az elmúlt 65 év egyetemi 
történetét mutatja be, és amelyet szeptember 
24-én együtt nyithatott meg Pfliegler Péter 
alpolgármester és prof. dr. Torma András. A 
kiállítás októbertől az egyetem üveg előcsar-
nokában tekinthető meg.

Rada János
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5Fókuszban

Első szülEtésnapját ünnEpEltE

a Konfuciusz intézEt

A Díszaulában megrendezett eseményen 
prof. dr. Torma András, egyetemünk rekto-
ra ünnepi beszédében elmondta, a Miskolci 
Egyetem mindig is élen járt, és a jövőben is 
élen kíván járni a kínai–magyar kapcsolatok 
alakításában, amelyek egyre terebélyesed-
nek, és egyre sikeresebbek.
Az országban harmadikként alakult Konfuci-
usz Intézettel kapcsolatban hozzátette, hogy 
az elmúlt egy évben az szervesen beépült 
a Miskolci Egyetem intézeteinek sorába, és 
több száz magyar embert ismertetett meg a 
kínai kultúrával és nyelvvel. Sikeres munkáju-
kért külön köszönetet mondott az intézet kínai 
igazgatójának, Zhu Xiaoyuan asszonynak és 
a magyar igazgatónak, dr. Lénárt Levente do-
cens úrnak.
Pfliegler Péter alpolgármester szerint az inté-
zet mind az egyetemi hallgatók, mind a régió 
iskoláiban tanulók számára új távlatokat biz-
tosít városunkban és tágabb térségünkben is. 
A nyelvtanuláson és a kultúra megismerésén 
túl a Konfuciusz Inté-
zetnek a későbbiek-
ben fontos szerepe 
lehet abban is, hogy 
a közös tudományos 
kutatásban, illetve az 
ipari hátterű műszaki 
oktatásban és a kí-
nai szakemberekkel, 
tudósokkal folytatott 
együttműködésben 
is nagyobb szerepet 
kapjon – tette hozzá. A Miskolci Egyetem 
tavalyi eredményei azt mutatják, hogy az a 
mintegy 300 hallgató, aki eddig részt vett az 
oktatásban, sikeresebben tudott elhelyezked-
ni kínai nyelvtudásának birtokában – mondta.
Az alpolgármester méltatta a Konfuciusz 

Intézet jelentőségét annak tükrében is, hogy 
lehetőséget teremt mind Magyarország, mind 
Miskolc és a Miskolci Egyetem számára ab-
ban, hogy egy stratégiai megállapodás jöhes-
sen létre a két ország között, és a kínai befek-
tetők figyelmét Miskolcra, a régióra irányítsa.
Zhu Xiaoyuan professzorasszony bemutató 
előadásában szólt az intézet oktatási tevé-
kenységéről, amelynek keretén belül öt szin-

ten tanítják a nyelvet. A növendékek 
nem csupán miskolci egyetemi hall-
gatók és dolgozók, rajtuk kívül ugyan-
is a BorsodChem Zrt. dolgozói, a Zrí-
nyi Ilona Gimnázium és a Selyemréti 
Általános Iskola tanulói számára is 
lehetséges a kínai nyelv elsajátítása. 
Említést tett továbbá tanulóik verse-
nyeken elért sikereiről és számos 
kulturális eseményről, amely színesí-
tette az Intézet életét.

Az ünnepségen a Pekingi Vegyipari Egyetem 
és a Magyarországon működő kínai tulajdo-
nú cégek is képviseltették magukat, valamint 
többek között dr. Lénárt Levente, a Konfuci-
usz Intézet magyar igazgatója is előadást 
tartott.

Tóth Orsi

A Miskolci Egyetemen ünnepi konferencia keretében emlékeztek meg a Konfuciusz Intézet 
megnyitásának első, és a Kínai Népköztársaság és Magyarország közötti diplomáciai 
kapcsolatfelvételnek 65. évfordulójáról 2014. szeptember 25-én délelőtt.
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6 Fókuszban

az unEsco is sElmEcért Kiált

a világöröKség részévé váltaK diáKhagyományainK

Az UNESCO az ENSZ Nevelésügyi, Tudomá-
nyos és Kulturális Szakosított Szervezete. E 
szervezet egyfajta központként kíván működ-
ni, fő feladata az oktatás, a kultúra, tudomány 
és kommunikáció etikai nézőpontjainak a 
vizsgálata. Az UNESCO Egyezmény szerint a 
szellemi kulturális örökség „olyan 
szokás, ábrázolás, kifejezési for-
ma, tudás, készség […] amelyet 
közösségek, csoportok, eseten-
ként egyének kulturális öröksé-
gük részeként elismernek. Ez a 
nemzedékről nemzedékre ha-
gyományozódó szellemi kulturális 
örökség… az identitás és a folyto-
nosság érzését nyújtja számukra, 
ily módon segítve elő a kulturális 
sokszínűség és emberi kreativitás tisztele-
tét”.  Az UNESCO ennek jegyében 2003-ban 
fogadta el azt a nemzetközi egyezményt, 
amelynek célja a szellemi kulturális örökségi 
elemek megőrzése, támogatása.
Alma materünk történelme egészen 1735-ig, a 
selmecbányai Bányászati Tanintézet (Bergs-
chule vagy Bergschola) megalakulásáig 

nyúlik vissza.  Azóta azonban, a történelem 
viharainak köszönhetően, az Akadémia te-
rületi egysége megbomlott, létrehozva mai 
utódintézményeit. A beadványt a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem és a Miskolci Egyetem 
közösen nyújtotta be, természetesen nem 

megfeledkezve az 
Akadémia örökségét 
őrző más utódintéz-
ményekről, ezzel is 
hűen példázva szel-
lemi egységünk mai 
napig való fennmara-
dását.
Hagyományaink alap-
pillére a barátság 

és a bajtársiasság. Ha 
két szóval kellene jellemezni a hagyomány-
őrzést, akkor talán ez a két szó lenne az. A 
selmeci diákhagyományok külső jegyekben is 
megmutatkoznak: gondolhatunk itt az egyen-
ruhákra/egyenviseletekre, a szalamanderre, 
a végzősök szalagjára valamint gyűrűjére. 
Ezek a külső megkülönböztető jegyek el-
árulják az avatatlan szem számára is, hogy 
a Miskolci Egyetem diákjai valami olyan cso-
da részesei, amely nem adatott meg minden 
egyetemnek.
Az elismerést az emberi erősforrások minisz-
tere, Balog Zoltán képviseletében dr. Hop-
pál Péter kultúráért felelős államtitkár és L. 
Simon László parlamenti államtitkár adta át 
2014. szeptember 19-én egyetemünk rekto-
rának. 

Muntyán Bernadett
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UNESCO. Ismét egy mozaikszó, ismét egy ismerősen csengő rövidítés, ismét egy mérföldkő alma ma-
terünk életében, amelyről sokan semmit sem tudnak. A selmeci diákhagyományokat a Szellemi Kulturális 
Örökség Nemzeti Egységének Jegyzéke részévé választotta az UNESCO.
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7Fókuszban

Miskolcon öt helyszínen szerveztek külön-
böző programokat, a Miskolci Egyetemen, 
a Zenepalotában, az Avasi Gimnáziumban, 
a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban és a 
Herman Ottó Gimnáziumban, amelyek mind-
egyikében igazán megérte eltölteni egy kis 
időt, ám az események központja egyértel-
műen az Egyetemváros volt.
Mindenki találhatott megfelelő látni- és kipró-
bálnivalót a több mint hatvanféle kísérlet, be-
mutató és játék között. A legnépszerűbbek 
talán idén is az alkotóvágyra és kreativitásra 
építő programok voltak, mint a PorceLÁ-
NYok, az Ólom-mentes Katona, vagy a Zse-
lészörny a pohárban. De rengetegen voltak 
kíváncsiak a különböző kísérletekre, bemu-
tatókra, előadásokra is, mint a Lángzené-
szek, Fémkinyerés elektronokkal, Látványos 
fizikai kísérletek vagy a Varázslatos kémiai 
kísérletek. A programok sokszínűségét mu-
tatja, hogy az egyetem összes kara és szinte 
összes intézete készült érdekességekkel a 
Kutatók Éjszakájára, így egy-egy érdeklődő 
látogató igazán belekóstolhatott a tudomá-
nyos világ minden szegletébe.

A 17 órakor kezdődő megnyitón a Miskol-
ci Egyetem díszaulájában prof. dr. Torma 
András rektor köszöntötte a látogatókat, 
aki kiemelte, hogy a program egyik fő célja 
a Miskolci Egyetemen folyó sokoldalú kuta-
tások megismertetése a nagyközönséggel. 
Az este különlegessége volt, hogy kínai 
vendégeket is köszönthetett az egyetem a 
Pekingi Vegyipari Egyetemről (BUCT), akik 
a miskolci Konfuciusz Intézet első születés-
napját, a kínai–magyar diplomáciai kapcso-
latok 65 éves fennállásának évfordulóját és 
a Miskolci Egyetem Miskolcra költözésének 
65. évfordulóját ünnepelni érkeztek Magyar-
országra. 
Chen Dongsheng, a Pekingi Vegyipari Egye-
tem alelnöke ezen alkalomból a kínai–ma-
gyar barátság és a hosszú együttműködés 
elismeréseként egy ajándékot, egy kínai 
írásjelekkel gyönyörűen megírt tekercset, is 
átadott prof. dr. Torma Andrásnak, amelynek 
szövege azt volt hivatott szimbolizálni, hogy 
az egyetem egyszerre idős és fiatal, hiszen 
1735-ig vezeti vissza eredetét, ám Miskolcon 
csupán 65 éve van az intézmény. A Kutatók 
Éjszakájára a campusra látogató közönség 
a Pekingi Vegyipari Egyetem művészeti cso-
portjának díszelőadásában is gyönyörköd-
hetett.

Schäffer Anett

tudomány fEsztiválKöntösbEn

KutatóK éjszaKája misKolcon

Az idén hetedik alkalommal rendezték meg Magyarországon és Miskolcon a Kutatók Éjsza-
káját hagyományosan szeptember utolsó péntek estéjén. Színvonalas programok, felfede-
zésre váró technikai újdonságok, játékos tudományos feladatok várták a látogatókat.
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8 Fókuszban

A rendezvény kiemelt célja a kultúra, a ter-
mészettudományok, a kutatásfejlesztés és 
innováció, a művészetek, a sport, a start-up 
vállalkozói szektor és a kapcsolódó társte-
rületek népszerűsítése az érdeklődök kö-
rében. Az idei évben is rengeteg izgalmas 
interaktív bemutatót, természettudományos 
versenyt és szakmai előadásokat, valamint 
fizikai és kémiai kísérleteket tekinthettek 
meg a helyszínre látogatók. A több mint har-
minc kiállító közül a Miskolci Egyetem hét 
különböző területet érintő témával, futó K+F 
projektekkel jelent meg, valamint a délután 
folyamán három miskolci kiemelt projektet 
mutattak be közel másfél órán keresztül. 
A megnyitóünnepség zárásaként a Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézet növendékeit, 
egy rézfúvós kvintett színvonalas előadását 
hallhatták a látogatók. A rendezvényen a 
Miskolci Egyetem színeiben az alábbi pro-
jektek jelentek meg:
• KÚTFŐ, ami felszín alatti vizekkel fog-

lalkozik, szem előtt tartva a fenntart-
ható vízkészlet-gazdálkodás globális 
kihívásait és regionális aspektusait;

• CriticEL projekt a kritikus elemek jelen-
tőségére hívta fel a figyelmet, amely 

14 stratégiailag fontos nyersanyagcso-
portot azonosított, amelyek folyamatos 
utánpótlása az európai gazdaság szá-
mára nélkülözhetetlen;

• Járműipari Felsőoktatási és Kutatási 
Együttműködés című projekt, amely 
többek között a futóművek végesele-
mes modellezésével foglalkozik; az 
eredmények bemutatása 3D-s ábrák 
segítségével történik; 

• az Együtthaladó – Migráns gyermekek 
az iskolában című projekt, amelynek 
célja a magyar közoktatásban tanuló 
5–6. osztályos migráns (EU-n kívülről 
hazánkba érkező) gyermekek magyar 
nyelvi kompetenciáinak fejlesztése; 
valamint az

• alap- és alkalmazott kutatások hal-
lássérültek internetes beszédfejlesz-
tésére, és az előrehaladás objektív 
mérésére című projekt, amelyben a ki-
fejlesztett BESZÉDASSZISZTENS há-
romdimenziós fejmodell animációjával 
a természetes beszélőnél jobban meg 
tudja mutatni az artikuláció részleteit. 

A rendezvényen képviseltette magát a Mis-
kolci Egyetem 1 éves Konfuciusz Intézete is. 
Prof. dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesz-
tési rektorhelyettes a rendezvényen kiemel-
te az ilyen jellegű, több egyetemet és az ott 
folyó munkákat, eredményeket bemutató 
események fontosságát, a különböző te-
rületek egy helyen való megjelenését. Lát-
hatóvá vált, hogy a Miskolci Egyetem karai, 
intézete által tartott bemutatók, előadások 
egyértelműen az Egyetemünk universitas-
jellegét hangsúlyozzák.  

Boldizsár Csongor

tudományoK és tEhEtségEK KErtjE

Immáron negyedik alkalommal rendezték meg Magyarország egyik legnépszerűbb, több 
ezres közönséget vonzó tudománynépszerűsítő szabadtéri rendezvényét, a Tudományok 
és Tehetségek Kertjét Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum Kertjében.
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9Fókuszban

EgyEnlő bánásmód –
mindEnKit mEgillEt!

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet! 
címmel szervezett workshopot az Unipláza 
egyetemi étterem nagytermében az ME-
GTK Világ- és Regionális Gazdaságtan 
Intézete és az Egyenlő Bánásmód Ható-
ság szeptember 18-án.
A szakmai fórumon a diszkrimináció elleni 
küzdelemről és az esélyegyenlőség kér-
déseiről volt szó. Plenáris előadást tartott 
dr. Pánczél Márta és dr. Gregor Katalin, 
az EBH főosztályvezetői, akik jogeseteket 
elemeztek, illetve egy, a diszkriminatív ma-
gatartások megelőzését szolgáló projektet 
mutatták be, valamint dr. Dabasi Halász 
Zsuzsanna egyetemi docens (ME-GTK), aki 
a munkaerőpiaci és a felsőoktatási esély-
egyenlőség jelentőségéről beszélt. 

A három délutáni szekcióülésen az esély-
egyenlőség térségi regionális vonatko-
zásairól, a roma fiatalok felsőoktatási ta-
pasztalatairól és a női esélyegyenlőségről 
volt szó. A rendezvény keretében Élőben 
a játszótérről címmel gyermekrajzokat be-
mutató vándorkiállítás is nyílt, amely három 
napig volt látható az ME menzáján.

Schäffer Anett

A Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik a 
2014–2015-ös tanévre Köztársasági Ösz-
töndíjat nyertek el, szeptember 18-án vet-
ték át az ösztöndíjról szóló okleveleket az 
egyetem rektorától, prof. dr. Torma And-
rástól és a karok dékánjaitól.
A magas elismerésben azok a hallgatók ré-
szesülhettek, akik kiemelkedő tanulmányi 
eredményt értek el, szakmai területükön ki-
magasló munkát végeztek, példamutató kö-
zösségi, sport-, kulturális és egyéb tevékeny-
séget folytattak.
A Miskolci Egyetem hallgatói közül idén 
összesen negyvenketten nyerték el a tíz hó-
napon keresztül havi 34 000 forintos támo-
gatással járó ösztöndíjat. Az ösztöndíjasok 
közül ketten az ÁJK, négyen a BTK, ketten az 
EK, hatan a GTK, tizennyolcan a GÉIK, hár-
man a MAK, hatan az MFK, egyikük pedig a 
BBZI hallgatója.
Prof. dr. Torma András beszédében kiemelte, 
hogy a sikeres pályázók magas száma a Mis-
kolci Egyetem és hallgatóinak kiválóságát bi-
zonyítja, továbbá saját példáját állította köve-
tendő mintaként az ösztöndíjas hallgatók elé, 
hiszen egyetemistaként ő maga is részesült 
az ösztöndíjban. 
Az ösztöndíjra június végéig volt lehetősége 
pályázni azoknak a hallgatóknak, akiknek 
legalább két lezárt félévük van, és minimum 
55 kreditpontot szereztek. Ezúton is gratulá-
lunk a Miskolci Egyetem Köztársasági Ösz-
töndíjas hallgatóinak!

Schäffer Anett

átadtáK a Köztársasági 
ösztöndíjaKat
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Az első vakvezető kutyás fejlesztő tábor 
résztvevőit prof. dr. Jármai Károly stratégiai 
és fejlesztési rektorhelyettes köszöntötte, és 
örömét fejezte ki a rendhagyó látogatás ap-
ropóján, majd dr. Havasi Istvánnak, a Geo-
déziai és Bányaméréstani Tanszék vezető-
jének az idegenvezetésével megismerhették 
az egyetemi tanbányát. A nap hátralevő 
része speciális közlekedéstechnikai gya-
korlatozással folytatódott, számos érdekes 
kihívással a vakvezető kutyával közlekedők 
számára: többek között ilyen volt az üvegfo-
lyosó, az üvegfalú lift és a lépcsőrendszerek 
használata a campuson.
A tábor célja a szakmai program biztosítá-
sa Magyarország különböző településeiről 
érkező olyan vakvezető kutyával közlekedő 
látássérült emberek számára, akik szívesen 
fejlődnének a kutyás közlekedés vagy a ku-
tyával való együttélés bármely területén. A 
továbbképzésben vakvezetőkutya-kiképzők, 

rehabilitációs szakemberek valamint a prog-
ram során segítő önkéntesek vettek részt. A 
tábor programja – vakvezető kutyás szakmai 
programok heterogén helyszíneken – során 
lehetőség volt egyéni és csoportos, elméle-
ti és gyakorlati feladatok segítségével adott 
szituációkban a problémamegoldás fejlesz-
tésére.
– Örömünkre szolgál, hogy mi is tehettünk 
valami nagyon jót a vakvezető kutyákért, 
hiszen a Magyarországon élő vak emberek 
alig 1%-ának segít vakvezető kutya, pedig 
sokkal nagyobb segítséget jelent bármilyen 
élettelen segédeszköznél. A vakvezető ku-
tyák függetlenséget és önállóságot adnak lá-
tássérült gazdijuknak – összegezte Bárkányi 
Péter, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola 
munkatársa.

Kiss Viktor

baráthEgyi vaKvEzEtő KutyásoK látogattaK a 
misKolci EgyEtEmrE
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A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola szervezésében az Első vakvezető kutyás fejlesztő tábor kere-
tében tizenegy táborlakónak, valamint Bongónak, a vakvezető kutya kölyöktanulónak lehetősége 
nyílt közlekedéstechnikai gyakorlatozásra a Miskolci Egyetem területén – az UNI-FLEXYS Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársai közbenjárásával – szeptember 24-én.
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11Fókuszban

„Idén nyáron úgy döntöttem, valóra váltom 
az egyik legnagyobb álmom, és Délkelet-
Ázsiába utazom. Sikerült! Az AIESEC-nek 
köszönhetően egy 6 hetes önkéntes prog-
ramban vehettem részt Tajvan fővárosában. 
Egy nemzetközi projekt keretein belül sze-
rencsém volt megismerni más külföldi ön-
kénteseket is, akikkel együtt dolgozhattam. 
Ők többek között Angliából, Csehországból, 
Kanadából, Ausztráliából és Hong Kongból 
jöttek. A programon több mint száz helyi ál-
talános iskolás diák vett rész, akik ez alatt a 
pár hét alatt jobban megismerhettek minket, 
így rajtunk keresztül saját országainkat és 
kultúráink sokszínűségét is. Eközben persze 
mi is jobban elmélyülhettünk a szigetország 
életében és kultúrájában, a gyerekeknek és 
a helyi AIESEC tagoknak köszönhetően.
A programra való felkészülés napjai időnként 
kihívások elé állítottak minket, olykor az idő 
is szorított, de minden erőnket belefektettük 
abba, hogy a gyerekek számára egy felejt-
hetetlen élményt adhassunk. A program be-
fejeztével több diákom és szüleik mondtak 

nekem köszönetet. Számomra ez jelentette 
az egyik legnagyobb elismerést. Tajvani tar-
tózkodásom ideje alatt egy rendkívül lelkes, 
szerető fogadócsaláddal éltem együtt. A 
család tagjaival a mai napig tartom a kap-
csolatot. Rengeteg különleges élményben 
volt részem velük, mint például a holdsüti-
zés, hagyományos ázsiai ételek elkészítése, 
állatkerti pandabocs meglátogatása, vagy a 
Csendes-óceánon tett hajóút.
Ez a hathetes önkéntesség kitűnő lehetőség 
volt arra, hogy fejleszthessem a kommuniká-
ciós és prezentációs képességeimet, mialatt 
játszva erősítettem mind az angol, mind a 
kínai nyelvtudásomat. Kiléptem a komfort-
zónámból, hogy kipróbálhassam magam egy 
teljesen új környezetben, új emberekkel és új 
kihívásokkal körülvéve.”
Ebben a félévben (decemberi vagy januári 
időszakban) Te is részt vehetsz egy hasonló 
programon egy külföldi oktatási intézmény-
ben. Ha még nem töltötted be a harmincat, 
és társalgási szinten beszélsz angolul, je-
lentkezz ezen a linken: bit.ly/utazz_velunk

Jelentkezési határidő: November 16. éjfél. 
További információk:
ildiko.henczel@gmail.com
06 20 248 54 36 
http://miskolc.aiesec.hu/

KultúraKözi programoK Külföldön

Az AIESEC nemzetközi diákszervezet idén is megadja a lehetőséget az egyetem hallgatói 
számára, hogy kipróbálhassák magukat egy külföldi országban. Az egyetemisták 6−8 hetes 
projekten vehetnek részt európai, dél-amerikai vagy akár ázsiai országokban. Megkértük 
Csonka Tamarát, a Miskolci Egyetem hallgatóját, aki a nyarát Tajvanon töltötte a szerve-
zettel, hogy számoljon be élményeiről:
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gólyabál 2014 novEmbEr 7-én, 19 órától

Lassan újra eljön a november, és a folya-
matos esőzések és hideg  beköszöntével 
napról napra közelebb kerülünk a szorgalmi 
időszak végéhez. Ám nem csak a zh-król és 
a végeláthatatlan tanulásról szól ez az év-
szak, ugyanis ha november, akkor Miskolci 
Egyetemi Gólyabál, ezt minden egyetemista 
pontosan tudja. A gólyák életében mérföldkő, 
az egyetem hallgatói és dolgozói számára 
kihagyhatatlan lehetőség. És mi vár rátok 
november 7-én? A ME-HÖK szervezői idén is 
elhozzák nekünk a hazai zenei élet krémjét, 
hogy kiváló koncertek és elegáns szórako-
zás mellett válhassanak a gólyák a Miskolci 
Egyetem teljes értékű polgáraivá, illetve hogy 
mindenki megtalálja a szívéhez legközelebb 
álló zenei stílust, és tánc mellett hatalmasat 
bulizhasson. A MEgazin összegyűjtötte nek-
tek a legfontosabb tudnivalókat, hogy ponto-
san láthassátok lelki szemeitek előtt, hogy mi 
minden vár rátok a 2014-es Miskolci Egyete-
mi Gólyabálon.
A Gólyabál idén is három helyszínen, az 
Előcsarnokban, a Díszaulában és a Jogász-
épületben zajlik majd. Az este 7-kor kezdődő 
rangos eseményt vendégváró muzsikával 
kezdik, majd a megnyitó, a kötelező táncok 
és formalitás után a zene veszi át a főszere-
pet. A Díszaulában 9 órás kezdéssel először 
a Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas Kovács 
Kati lép a színpadra, aki felejthetetlen sláge-
reivel újra megtanítja a mai fiatalságnak, ho-
gyan is kell bulizni. A legendás énekesnőtől 

egy igazi etno-electro bulival a Balkan Fana-
tik veszi át a stafétát 11 órától, majd végül az 
a bizonyos pöttyös labda is felkerül az i-re, 
ugyanis Dévényi Tibi bácsi táncoltatja meg a 
népet fél egytől egészen hajnalig.
Eközben az Előcsarnokban sem maradnak 
programok nélkül a vendégek, ugyanis a 10 
órakor kezdődő fehérvári Peet Project kon-
certje, valamint a Bál Szépe-választás és a 
tombola kiváló szórakozási lehetőséget biz-
tosít minden korosztály számára. Az este két-
ségkívül legizgalmasabb és legjobban várt 
zenei élményére pontban éjfélkor kerül sor, 
amikor is a Kelemen Kabátban hozza el ne-
künk legismertebb slágereit. Természetesen 
az őrület utánuk sem áll le, hiszen a trió után 
a Farkas Family Band ereszti a fiatalokra és 
idősekre bulizenéiket.
A Jogászépület is egész este várja az ér-
deklődőket jobbnál jobb programokkal, és a 
folyamatosan zakatoló ME-Hökkentő Dance 
Station mellett éjféltől Miskolc leghíresebb 
és legsikeresebb DVTK-drukker humoristája, 
Aranyosi Péter teszi próbára a rekeszizmo-
kat. A stand-up vége nem azt jelenti, hogy a 
programok is véget érnek a harmadik hely-
színen, ugyanis egész estés koktélbár, ital-
akciók és házasságkötés várja a szórakozni 
vágyókat.
Természetesen a szervezők nem csak a di-
ákság részvételére számítanak, hiszen alka-
lomhoz illő öltözékben bárki tiszteletét teheti 
a Miskolci Egyetem egyik legrangosabb kultu-
rális és könnyűzenei programján. Az egyetem 
hallgatóit valamint a gólyákat érintő akciókról 
mindent megtudhattok az esemény plakátjai-
ról, valamint az interneten. A Facebookos ol-
dalon gólyabálbelépőket is nyerhettek, szóval 
ne hagyjátok, hogy az ősz eseménytelenül el-
köszönjön tőletek, és legyetek részesei ti is a 
Miskolci Egyetemi Gólyabálnak.

Web: mehok.hu/golyabal
Facebook: facebook.hu/miskolci.egyetem.hok

Keszi Bálint
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13Fókuszban

criticEl – KritiKus ElEmEK
alapKutatási program Egy biztos és biztonságos jövőért

Míg egy egyszerű gép alapvetően kevés 
anyagból áll, addig egy modern személygép-
kocsi a periódusos rendszer szinte összes 
elemét tartalmazza eltérő mennyiségben. A 
modern iparnak tehát szüksége van azokra 
a nyersanyagokra, amelyek ezeket az eleme-
ket, mint például a ritkaföldfémek, az indium 
vagy a platina csoport elemei tartalmazzák. 
Ezek az elemek azonban nem egyformán 
érhetőek el földrajzilag a földön. Míg egyes 
nemzeteknek bőven rendelkezésre állnak 
változatos összetételű ásványi nyersanya-
gok, ilyen Kína vagy Oroszország, addig 
máshol egyes nyersanyagfajtákból hiány 
alakulhat ki. Az Európai Unió nyersanyag-po-
litikáját úgy alakította ki, hogy az megfelelve 
a jelen és a közeljövő kihívásainak, biztosít-
hassa az európai ipar és innováció számára 
azokat a kritikus nyersanyagokat is, amelyek 
nélkül modern eszközeink nem lennének el-
érhetőek. Ám mivel Európa – az öreg konti-
nens – bizonyos ásványi nyersanyagokban 
szegény, a hulladék mint másodlagos nyers-
anyagforrás jelentős szerepet kap ebben a 
stratégiában. Honnan is szerezhetnénk be 
legegyszerűbben az LCD képernyők kiala-
kításához nélkülözhetetlen indiumot, a ka-
talizátorokhoz elengedhetetlen platinát vagy 
a NiMH akkumulátorok kialakításához szük-
séges ritkaföldfémeket és kobaltot, ha nem 
magukból a hulladékká vált termékekből. Az 

elmúlt két évben azon fáradozott a CriticEl 
projekt kutatói stábja, hogy olyan műszaki 
megoldásokat találjon, amelyek a másod-
lagos nyersanyagok kinyerését olcsón és 
fenntartható módon teszik lehetővé. A projekt 
eredményeiről bővebben a projekt honlapján 
http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu, és Face-
book oldalán – http://Facebook.com/CEKRiti-
kusElemek – olvashatsz.

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az 
Európai Unió és az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Dr. Gombkötő Imre egyetemi docens,
projektmenedzser

Az ember a történelem során fokozatosan fejlesztette eszközhasználatát, a társadalmi, techni-
kai kihívásoknak megfelelően egyre bonyolultabb, komplexebb gépeket készített. A korai tár-
sadalmak kőbaltáját ma felváltják az összetett informatikai eszközök, vagy akár az elektromos 
gépjárművek.
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Zsúfolásig megtelt fiatalokkal az Ökumeni-
kus Egyetemi Lelkészség irodája a szeptem-
ber 23-án 18:30-tól kezdődő Nyitott Estén. 
Ez az alkalom ebben a félévben a második 
összejövetel volt az tanévkezdő istentiszte-
let után, ahol a négy történelmi felekezethez 
tartozó hallgatók együtt tölthették az estét.
A program kezdetén az egyetemi lelkészek 
mutatkoztak be és hívogatták az egybegyűl-
teket az általuk rendezett alkalmakra, majd 
Lente Boglárka református egyetemi lelkész 
ismerkedős játékokkal igyekezett „megtörni 
a jeget” a  körben ülő diákok között.
A játékos ismerkedés után lendületes ének-
kel, közös imádsággal hangolódtunk rá az 
áhítatra, amit Ráhel nővér tartott, megoszt-
va velünk a Katolikus Társadalmi Napokon 
szerzett élményeit, kihangsúlyozva a közös-
ségi élet fontosságát, hiszen az egyetemi 
lelkészségnek is ez a legfőbb célkitűzése: 
közösség teremtése az Isten igéje körül.
Az est záróakkordja a közösen elköltött va-
csora volt.
 

Asztalos Richárd
evangélikus egyetemi lelkész

lEan aKadémia

misKolcon

A miskolci Robert Bosch Energy and 
Body Systems Kft. és a Miskolci Egyetem 
együttműködési megállapodást kötött, 
amelynek keretében létrehozzák a Bosch 
Lean Akadémiát.

A megállapodást szeptember 22-én a Fel-
nőttképzési Regionális Központban prof. dr. 
Torma András, a Miskolci Egyetem rektora, 
prof. dr. Kocziszky György intézetigazgató, 
dr. Max Nitzsche, a miskolci autóipari Bosch 
gyár ügyvezető igazgatója, és Uwe Mang, a 
gyár gazdasági igazgatója látta el kézjegyé-
vel. A Bosch Lean Akadémiának köszönhe-
tően a gyakorlatorientált képzést kiterjesztik 
a felsőoktatásra is. Dr. Max Nitzsche az alá-
írás előtt  elmondta: „A Bosch hosszú évek 
óta támogatja a műszaki felsőoktatást Ma-
gyarországon, így a Miskolci Egyetemen is. 
A mostani együttműködési megállapodásban 
azt használjuk ki, hogy az egyetem a műsza-
ki kutatás és oktatás, míg a Bosch a kutatási 
eredmények és szakismeretek gyakorlati al-
kalmazása terén rendelkezik nagy gyakorlati 
tapasztalattal.”
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának Logisztikai Menedzsment MSc sza-
kos hallgatói vesznek először részt ebben a 
kezdeményezésben. Az elméleti oktatást a 
Miskolci Egyetemen kapják meg, ezután szi-
mulációs gyakorlaton vesznek részt a Robert 
Bosch Energy and Body Systems Kft. által 
biztosított vállalati oktatótermekben, később 
a miskolci Boschban valós feladatok megol-
dásán dolgoznak majd a hallgatók.

Varhola Betti

nyitott EstE az öKumEniKus 
EgyEtEmi lElKészségEn
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15Fókuszban

Október 15-én és 16-án a Miskolci Egye-
tem is részt vesz ezen a fontos eseményen. 
Campusunkon működik egy hallgatókból és 
oktatókból álló csoport, amely csatlakozott 
az Egyetemek Harca az Éhezés Ellen (Uni-
versities Fighting World Hunger or UFWH) 
nevű nemzetközi mozgalomhoz.
Az Egyetemek Harca az Éhezés Ellen 2004-
ben kezdte meg 
a működését az 
Auburni Egyete-
men (Alabama, 
USA) az ENSZ 
Világélelmezé-
si programjával 
e g y ü t t m ű kö d -
ve. Az UFWH 
munkájába mára 
már közel 300 
egyetemi campus 
kapcsolódott be 
világszerte.
Az UFWH alapve-
tő célja az, hogy 
kidolgozzon és 
életbe léptessen 
egy akciótervet 
a hallgatóknak 
és a tanároknak, 
amely az egye-
tem közösségét 
arra ösztönzi, hogy 
e r ő f e s z í t é s e ke t 
tegyen az éhezés 
megszüntetésére. 
A Miskolci Egyetem 
UFWH csoportja a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezeté-
vel közösen segíti azokat a térségünkben (és 
nem távoli helyeken!) élő rászorulókat, akik 
éheznek, és segítségre van szükségük.
Október 15-én és 16-án önkéntesek tartós 
élelmiszert fognak gyűjteni az egyetem fő-
bejáratánál és a galériánál. Nem kell sokat 
adományozni, mert sok kicsi sokra megy! Az 
adományként felajánlott tartós élelmiszerek 

szavatossági ideje legalább 3 hónap legyen! 
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete biz-
tosítja azt, hogy az adományok eljussanak a 
segítségre szoruló emberekhez.
És hogyan hozható kapcsolatba Magyaror-
szág a Világélelmezési Nappal? Az ENSZ 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világ-

szervezete (FAO) 
1979-ben döntött úgy, 
hogy október 16-án 
lesz a világélelmezési 
nap. Ez a dátum em-
lékeztet arra is, hogy 
1945-ben ezen a 
napon alakult meg a 
FAO. Azon az 1979-
ben megrendezett 
konferencián, ahol a 
világélelmezési nap-
ról szóló nyilatkozatot 
először tárgyalták, 
a dr. Romány Pál, 
korábbi mezőgazda-
sági miniszter által 
vezetett magyar de-
legáció javasolta, 
hogy az egész vilá-
gon tartsák meg ezt 
a napot.
Itt van ez a nap! 
Egy esemény, amire 
világszerte odafi-
gyelnek – részben 
magyar emberek 
35 évvel ezelőtti 

kezdeményezésének 
köszönhetően! Őrizzük meg ezt a szellemi-
séget, és a világélelmezési nap alkalmából 
rendezzünk egy eredményes gyűjtést a Mis-
kolci Egyetemen október 15-én és 16-án!

Dennis Engel
angol anyanyelvi lektor,

Bölcsészettudományi Kar –
Modern Filológiai Intézet

világélElmEzési nap
Egy nap, mElyEt világszErtE ünnEpElnEK – néhány magyar miatt
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16 Fókuszban

mE-Kart

A magyarországi Bosch csoport a műszaki 
felsőoktatási intézményekkel együttműködve 
új kihívásra hívta a hallgatókat. A versenyhez 
a Bosch biztosított csapatonként egy-egy go-
kartot és azokat az elemeket, amelyeket kö-
telezően be kell építeni. Az egyetem–Bosch 
hároméves stratégiai együttműködés során 
a csapatok évről évre újabb feladatokat kap-
nak, amelyek egymásra épülnek. Az egyes 
projektidőszakok novembertől májusig tarta-
nak, és a csapatok minden év májusában a 
Hungaroringen megrendezett versenyen 
mutatják be munkájukat, 
mérhetik össze tudá-
sukat. Az első időszak 
alkalmával a csapatnak 
az automataparkolást 
kellett megvalósítani. 
A szervezők ehhez a 
feladathoz külön rész-
feladatokat is csatoltak, amelyeket szintén 
meg kellett oldani, ilyenek voltak például az 
elektromos kormányzás megvalósítása, az 
elektromos rögzítő fék beépítése és a hátra-
menet megoldása. Ebben az első időszak-
ban  a kötelezően beépítendő alkatrészek a 
következőek voltak: egy akkumulátoros csa-
varozó, egy ablaktörlőmotor és tizenkettő UH 
szenzor.

A Bosch csapata rendszeresen tartja a csa-
pattal a kapcsolatot, többek között rendszeres 
hírlevelek, személyes látogatások és telefo-
nos egyeztetések formájában. A résztvevőket 

folyamatosan támogatják a mérnök mento-
rok, ezzel segítve a verseny előkészületeit. 
Az intenzív projektidőszakot egy izgalmas 
versenysorozat zárja, amely nemcsak a hall-
gatók számára ígérkezik igazán mozgalmas 
napnak, hanem a tapasztalattal rendelkező 
mérnökök számára is szeretnének izgalmas 
program-kavalkádot biztosítani. 

A verseny első évében sikerült a két legfon-
tosabb trófeát elhozniuk a Hungaroringről: 
a legjobb műszaki megoldás 1. helyezést, 
illetve az abszolút győzelmet. A következő 
programot, amelyen részt fog venni a csapat, 
november első hetében rendezik meg, és a 
Techtogether elnevezést viseli. Ez egy kiál-
lítás és vetélkedő is egyben, amelyre a csa-
pattagok a miskolci egyetemistákat szeretet-
tel várják, hiszen a csapat a látogatók után 
is pontszámot kaphat, de természetesen a 
látogatók számára is számtalan program lesz 
biztosítva. A rendezvény helyszínéül a Hung-
expo fog szolgálni. A Techtogether azoknak 
szól, akik eredményesen szerepeltek autó-
iparhoz kapcsolódó hallgatói versenyben.

Idén a Kutatók Éjszakáján 
is meg lehetett tekinteni a 
csapat által készített Go-
kartot. Ezen az éven is 
meg kell oldani feladato-
kat a gokarton, amelyek 
a következőek: differen-

ciálmű, önindító, hibrid hajtás, 
merőleges parkolás, parkolás otthoni kör-
nyezetben, sávtartás, adaptív tempomat rá-
futásvédelemmel és vészfékezés. Mindegyik 
feladatra külön részpontokat fognak kapni az 
áprilisi versenyen, amelyen a cél, hasonlóan 
az előző évhez, az abszolút győzelem. Eb-
ben sok sikert és kitartó munkát kívánunk!

Elérhetőség:
https://www.facebook.com/mekart.me és 
http://www.uni-miskolc.hu/~me-kart/

Varhola Betti
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17Pályázatok–pályáz(z)atok

Váltsd meg a világot a mobiltechnológia se-
gítségével!
Van egy jó ötleted, ami fontos társadalmi 
problémára nyújtana megoldást, és ehhez a 
mobilodat is használnád? Jelentkezz a 2014-
es Telenor Youth Summitra!
18-25 éves kreatív fiatalok jelentkezését vár-
ják, akik szívesen állítanák társadalmi célok 
szolgálatába a mobiltechnológiát. Egy max. 
60 másodperces mobiltelefonnal készített vi-
deóval jelentkezhetsz, amelyben bemutatod 
vagy elmeséled ötletedet. A pályázathoz egy 
angol nyelvű önéletrajzot és egy 250 szavas, 
az ötletet bemutató leírást is csatolni kell.
A pályázat két győztese az oslói Telenor 
Youth Summit workshopon és az ünnepélyes 
Nobel-békedíj átadáson is részt vehet sőt, a 
program végén a Telenor szakmai gyakornoki 
programjának köszönhetően értékes munka-
tapasztalatot is szerezhet.
A pályázat beadási határideje:
2014. október 31.
További információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyzat.
nsf/ervdocidweburlap/2F3D-
0FEFDDF24BC5C1257D3100322D81

A fotópályázat témája a bizalom. Külön-
böző kategóriákban nevezheted fotóidat! 
Profi és amatőr fotósok külön kategóriában 
indulhatnak a pályázaton. A fotópályázatra a 
nevezés díjmentes, csak regisztrálnod kell!

Amatőr kategóriák: 
− Sport és bizalom
− Lovak és bizalom
- Család/kultúra/hagyományok és a bizalom
Profi kategória: 
− Lovak/sport és a bizalom
Nyeremények: Az amatőr és profi kategóri-
ában is értékes fotósfelszerelést tartalmazó 
ajándékcsomagokat kapnak a díjazottak.
A fotóidat feltöltheted a pályázatkiíró oldalá-
ra, ahol szavazni lehet a legjobb képekre.
A képek feltöltésének határideje, amely 
egyben a szavazás utolsó napja is: 2014. 
november 4.
További információ:
h t t p : / / w w w . p a f i . h u / _ p a f i / p a -
l y a z a t . n s f / 7 6 7 f 6 c 3 e 9 5 7 e 6 d f -
9 c 1 2 5 7 2 e 7 0 0 4 a 1 8 4 2 / 9 3 7 1 8 b -
9fe9396d16c1257d0300433041?OpenDo-
cument 

„A távolságot, mint üveg golyót, megkapod, 
óriás leszel…”− Hommage à József Attila 
irodalmi pályázat.
A pályázat célja József Attila irodalmi ha-
gyatékából kiindulva olyan vers vagy próza 
megalkotása, amely kortárs kontextust 
teremt a költőgéniusz morális értékrendje 
és a jelen társadalmi, művészeti folyamatai 
között. Formai megkötés nincs, bármilyen 
szöveggel lehet pályázni.
A pályázaton bárki részt vehet eddig sem-
milyen formában nem publikált szöveggel 
(on-line felület, például blog, irodalmi portál, 
facebook is publikációnak számít). Egy 
pályamű maximum 15 000 karakter lehet. 
Egy alkotó maximum 3 művel pályázhat, a 
nevezési lap kitöltésével és elküldésével.
Beküldési határidő: 2014. november 15. 
További információ:
ht tp: / /palyazatok.org /hommage - jo -
z s e f - a t t i l a - i r o d a l m i - p a l y a z a t / # -
more-35730  

Stratégiai és Fejlesztési
Rektorhelyettesi Hivatal
Csiréné Gergely Katalin

Kiss Csaba József

Összeállította: Varhola Betti

Youth Summit 2014 -
Mobillal egy jobb világért!

Fotópályázat!

Hommage à József Attila
irodalmi pályázat
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18 One step 

tudtad?
• A Facebook 2004 februárjában egy 

kollégiumi szobából indult útjára
• 2006-ban nyílt meg mindenki szá-

mára az oldal
• 2010 júliusára elérte az 500 milliót a 

regisztráltak száma 
• napjainkban 115 országban piacve-

zető weboldal

Talán nem is csoda, hogy ekkora be-
folyásoló erővel bír ez a mindenki 
által jól ismert közösségi oldal. 
Amerikában napi rendszeres-
séggel szűrik ki a munkake-
resőket a Facebook-profiljuk 
alapján az első rostán a 
HR-esek, és egyre inkább 
terjed el felénk is ez a szokás. 
A toborzással és kiválasztás-
sal foglalkozó szakemberek 91 
százaléka futja át rendszeresen 
a pályázók Facebook profilját. Egy 
pályakezdő munkavállalónak így fontos 
ügyelnie, hogy milyen posztokban, képeken, 
bejegyzéseken szerepel, és hogy miket oszt 
meg idővonalán, hiszen egy megfontolatlan 
enter egy jól sikerült buli után, és annyi lehet 
az álommelónak. 
Pontosítsunk, mire is gondolunk:

• Az első aranyszabály, amelyet már említet-
tünk is, a „partyhard” fotók mellőzése! Ha 
jól sikerült az esti buli, azt elég, ha csak az 
ott lévők tudják, nem kell feltétlenül világgá 
kürtölni! 
TIPP: Ha mégis meg szeretnénk osztani 
élményeinket másokkal is, akkor kizáró-
lag az ismerőseinkkel tegyük ezt meg. 

Segítségünkre lehet, a posztok jobb sar-
kában lévő szerkesztési fülecske, ahol be 
tudjuk állítani a célközönséget.

• Meghatározó lehet még az ismerőseink 
száma is. Ha valaki jó kapcsolatteremtő-
nek tünteti fel magát önéletrajzában, de 
közben alig 20-30 ismerőse van, az elég 
éles ellentétet mutat pályázata és a való-
ság közt. A legnagyobb bakik egyébként a 
feltűnő eltérésekben mutatkoznak meg.
TIPP: Érdemes őszinte jellemzést adni 
magunkról önéletrajzunkban, hiszen – akár 

hisszük, akár nem – már egy online 
„lecsekkolás” során is ki tud bújni 

a szög a zsákból.
• A különböző csoportok, 

klubok, kedvelt oldalak, még 
a zenék és könyvek adatla-
punkon való feltüntetése is 
befolyásolható tényező le-
het.
TIPP: A provokatív jellegű 

előadók, könyvek, műsorok 
megjelölésének kerülése Face-

book-profilunkon.

facEbooK a munKavállalás világában

Gondoltad volna, hogy a manapság legnagyobb népszerűségnek örvendő közösségi oldal 
nemcsak hobbiszinten határozza meg életünket, de mára már a munkavállalás világában is 
konkrét képet ad a potenciális dolgozó életéről, szokásairól, jelleméről?
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19One step
• A kommentjeink, a hozzászólásaink is hite-

les képet adhatnak rólunk. A téma, amely-
hez nevünket adjuk megjegyzéseinkkel, 
illetve a hozzászólások tartalma és nem 
mellesleg a helyesírásunk is festhet rólunk 
negatív képet.
TIPP: Kerüljük a személyes megnyilvánulá-
sokat az interneten.

• Az éjjel-nappal elérhető üzemmód sem a 
legjobb ajánlólevél. A túlontúl aktív online 
élet nem ad túl pozitív benyomást leendő 
munkaadóinknak.
TIPP: Ha okostelefonoddal már termé-
szetes a folyamatos internetkapcsolat és 
kontakt a barátokkal, ismerősökkel, akkor 
se legyél egész nap elérhető, és ne reagálj 
félpercenként a különböző posztokra.

Hogy mit mond a törvény?
Nálunk még nincsen kialakult joggyakorlat a 
témát illetően. Az biztos, hogy a munkáltató 
csak az érintett hozzájárulásával kezelhet 
adatokat. Ám ettől függetlenül minden, amit 
megosztunk az interneten befolyásolhatja a 
rólunk alkotott képet.

Reméljük, sikerült hasznos információkkal 
és új érdekességekkel ellátnunk benneteket, 
és ezeknek tudatában tudatosabban, előrelá-
tóbban használjátok majd a szinte mindenki 
életében fontos szerepet betöltő közösségi 
oldalt, a Facebookot.

Kerekes Bernadett

érdEKEs

Gondolom említenünk sem kell, hogy 
a facebookozással töltött munkaidőért 
(nyílván ez már a megszerzett állásunk 
után lép életbe) akár ki is rúghatnak ben-
nünket. Ám, ami 
talán ennél ér-
dekesebb, hogy 
nem csak a mun-
kaidőben kitett 
posztok lehetnek 
állásunk elveszté-
sének okai. A hí-
res Ashley Payne 
azért vesztette el 
tanári állását, mert 
egy nyaralásról 
feltett fényképén borospoharat tartott a 
kezében. Hasonlóan járt egy üdítőitalt 
gyártó cég alkalmazottja is, aki azért 

lett munkanélküli, mert egy Facebookra 
posztolt fényképén a konkurencia italát 
fogyasztotta.

A Northern Illinois Egyetem, az Evan-
sville Egyetem és az Auburn Egyetem 
megkért hat szakembert, hogy központi 

személyiségjegyek 
alapján rangsorol-
jon ötszáz embert a 
Facebook-prof i l juk 
alapján a következő 
csoportokba: ext-
rovertált, lelkiisme-
retes, érzelmileg 
stabil, beleegyező 
típus, nyitott új dol-
gokra. A közösségi 

oldal alapján készült 
rangsor sokkal hitelesebb eredményeket 
hozott, mint a lecsekkolt emberekkel ki-
töltött IQ-teszt eredményei.
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20 Kávézó

Mivel nem mehetünk el amellett, hogy a Mis-
kolci Egyetem hallgatója vagy, így kezdjük a 
nehezével: hogy állnak a tanulmányaid?

Ez mindig egy nagyon jó téma számomra. 
Valóban a Miskolci Egyetemen kezdtem, 
azon belül is az Anyagtudományi Karon, 
energetikai mérnök hallgatóként. Most pasz-
szívon vagyok ezen a képzésen, de terve-
zem a folytatását. Jelenleg azonban nem-
hogy a következő félévet, de a következő 
hetet sem látom előre… Ha lesz rá lehető-
ségem, akkor elképzelhető, hogy levelezőn 

megpróbálom befejezni. Egyszerűbb lenne, ha 
Pesten is lenne ilyen képzés, de nincs. Tudom, 
hogy ezt a végtelenségig nem lehet húzni.

Amikor a Műszaki Anyagtudományi Karra 
jelentkeztél, akkor azt nem az éneklés mi-
att tetted. Mi volt az akkori elképzelésed a 
jövőről?

Engem maga a környezetvédelem mindig 
is nagyon érdekelt, és ezért esett a vá-
lasztásom erre az irányra. Szóval, ha nem 
énekes lennék, akkor valószínűleg ezzel 
foglalkoznék. Ugyanakkor szerencsés vé-
letlen – bár szerintem minden okkal történik 
– hogy az Eurovíziós dalfesztiválra született 
Brave New World című szám magyar szö-
vegű verzióját a  Fénykör közösség felkér-
te himnuszának, engem pedig megkértek, 
hogy legyek az arcuk. A Fénykör megújuló 
energiával foglalkozik, Magyarországon 
ún. fénypontokat hoznak létre, vagyis kis 
közösségekben, városokban napelemeket, 
napkollektorokat alakítanak ki. A napenergia 
kihasználása a fő cél, és örülök, hogy a zene 
mellett tudok ezzel is foglalkozni.

Mennyire van jelen Miskolc a hétköznapja-
idban?

Amióta a műsor elkezdődött, nem voltam 
otthon, de szerencsére a szüleim jönnek, 
megnézik az adást, és együtt tudunk lenni 
egy kicsit. Nyáron csak pár napra tudtunk ta-
lálkozni, főleg akkor, amikor átutazóban vol-
tam fellépés miatt, vagy valamilyen családi 
ünnep alkalmából. Nehéz hazajutnom, főleg 

EgyEtEmistában sztár –
intErjú pál dénEssEl

Pál Dénest egyetlen miskolci egyetemistának sem kell bemutatnunk, hiszen nyílt titok, hogy az 
aranytorkú énekes – aki 2012-ben megnyerte a Voice műsorát, és aki hétről hétre diadal-
maskodik a Sztárban Sztár versenyén – alma máterünk hallgatója. Dénes a TV2 és a Mafilm 
stúdiójában fogadta a MEgazin újságíróját.
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azért, mert egy hétnél többre szinte soha 
nem látok előre, nem tudom, milyen elfoglalt-
ságaim lesznek. Nagyon hiányzik Miskolc, 
mert minden oda köt. A barátok, az ismerő-
sök, a rengeteg élmény, az iskola, ott érzem 
magam otthon. Fura helyzet, hogy a GPS-be 
úgy van beírva, hogy az itteni lakásom az 
otthon, Miskolcra pedig haza megyek. Ha 
Miskolcon vagyok, akkor sokkal könnyebben 
el tudom magam engedni, kimegyek a főut-
cára, találkozom a barátaimmal. Pesthez fő-
leg a szakmai dolgok, a munka köt.

A Voice óta eltelt két év, már Pesten élsz. 
Hogy viszonyultál az új otthonodhoz?

Gyors váltás volt, hiszen egy átlag egyete-
mista voltam. Felkeltem, bementem az órák-
ra, végeztem valamikor, aztán hazajöttem 
és ennyi. Ahogy elkezdődött a műsor, egyre 
többet voltam Pestem, kaptam szállást, és 
már akkor is hetente egy-két napot tudtam 
csak otthon tölteni. Nehéz volt távol lenni a 
szülőktől, a barátoktól. Nagy változást jelen-
tett, amikor felköltöztem Budapestre, és min-
dent magamnak kellett megoldanom. Kellett 
egy év, mire megtanultam kezelni a sajtót, a 
médiát és az ismertséget, hogy ne nyomjon 
el teljesen, ne változtasson meg. Azt, hogy 
mennyit változtam, a környezetem tudná 
megmondani, én nem tudom megítélni. Sze-
rencsére lettek barátaim itt is. Főként azok-
kal kerültem szorosabb kapcsolatba, akiket 
a munkám révén ismertem meg, de szeren-
csére egy családi szál is köt a fővároshoz, 
van, akivel tudok találkozni. Sztárallűrjeim 
egyáltalán nincsenek, szeretek moziba járni, 
színházba, sportolni, a munka mellett ez ki-
kapcsol.

A műsorok, fellépések mellett igyekeztél a 
szakmában is előrehaladni…

A műsorok, fellépések is szorosan hozzátar-
toznak az előrehaladáshoz. Amellett, amit a 
közönség lát, a háttérben is folyamatosan 
dolgozunk. A napokban elkészül a legújabb 
dalom, amelynek munkálataiban a kezde-
tektől részt vettem, a dalszöveget pedig én 

írtam. Nemrégiben megalakult a zenekarom 
is, Pál Dénes és zenekara néven, amelynek 
november 8-án lesz a bemutatkozó koncert-
je itt Budapesten, de tévéműsorban láthattak 
már minket együtt a nézők. Az első koncer-
ten főleg feldolgozások lesznek a már meg-
lévő dalok mellett. A tagok a rock műfajból 
jönnek át, számos ismert hazai művésszel 
játszottak már együtt, és én örülök, hogy 
nemcsak zenekarként, hanem csapatként is 
funkcionálunk.

A Sztárban Sztár műsorában sikert sikerre 
halmozol. Mennyire áll közel hozzád ez a 
fajta új kihívás, és mennyire megterhelő szá-
modra?

Van egy ilyen énem is, élvezem ezt a játékot, 
a színészkedést. Nem tudom, hogy mennyi 
affinitásom van hozzá, de rengeteget ké-
szülök, mert ha valaki félvállról veszi, nem 
lesz hiteles. Már az előző széria is nagyon 
tetszett, néhányszor volt alkalmam élőben 
végignézni az adást, beláttam a kulisszák 
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mögé és láttam, hogy körülbelül mire lehet 
számítani. De azt felmérni, hogy valójában 
mennyi munkával jár a felkészülés egy-egy 
héten, nem lehet, csak akkor, ha már ben-
ne van az ember. Nemcsak a közönséget, 
hanem engem is nagyon érdekelt, hogyan 
lehet hitelesen leutánozni egy-egy nagyon 
ismert karaktert mind hangban, mind külső-
ségeiben. Amikor felkértek, én ennek nagyon 
örültem, főként annak, hogy lehetőségem 
nyílik megmutatni olyan oldalamat is, amely 
a Voice alatt és után rejtve maradt. A Sztár-
ban Sztár lehetőséget ad arra, hogy legális 
keretek között kiszakadjak a komfortzónám-
ból, és lássa mindenki, hogy másik oldalam 
is van. Ugyanakkor nagyon sok kihívással 
jár, és úgy érzem, hogy hétről hétre nehe-
zebbek a feladatok. A ByeAlexnél az volt a 
nehézség, hogy statikus, apró mozdulato-
kat kellett leutánoznom, olyan gesztusokat, 

amelyek nem látványosak, színpadiasak, 
de ezektől volt felismerhető az ő karaktere. 
Beszéltem is vele, adott tanácsokat. Gergely 
Robinál inkább a hangot kellett megragadni, 
azt a hangszínt, az apró váltásokat, amelyek 
„Robissá” teszik, mert attól, hogy az ember 
elkezd konfekcióöltönyben, zakóval a vállán 
sétálni, még nem lesz Gergely Robi. Amikor 
Karády Katalint kellett eljátszanom, az volt 
a nehéz, hogy nem volt hozzá videóanyag. 
Csak felénekelt dal és képek. Most meg ko-
reaiul kell szöveget tanulnom PSY miatt, ami 
nem egy leányálom. Az én célom és a műsor 
célja sem az, hogy paródia legyen egy alakí-
tás, hanem az, hogy minél inkább megidéz-
zük a színpadon az eredeti előadást, még 
akkor is, ha egy olyan dalról van szó, mint 
az enyhén parodisztikus Gangnam Style. A 
tánc részébe egyébként viszonylag könnyen 
belerázódtam.

A műsor után hogy képzeled el a jövőd?

A Voice ideje alatt még csak elképzeltem a 
jövőt, most élem is azt. Abban biztos vagyok, 
hogy a következő időszakban nagyobb hang-
súlyt fog kapni a zenekarom. Szeretnénk jól 
felkészülni a novemberi koncertre, és utána 
szeretnénk az ország több pontjára is eljut-
ni, például Miskolcra. Örülök, hogy az élő 
koncertek irányába is elmozdulhatok, hiszen 
teljesen más egy zenekarral a hátam mögött 
színpadra lépni, mint egy szál mikrofonnal és 
egy zenei alappal – bár hozzáteszem, a kö-
zönség miatt ezeket a fellépéseket is nagyon 
szeretem.
Ha azonban az ember szeretne egyfajta ér-
tékrendet képviselni és az igényesség útjára 
lépni, akkor azért tennie kell. Sokat dolgo-
zunk a műsor összeállításán, a dalsorren-
den, nem sietünk el semmit. Akkor valami 
tartós és maradandó, ha sok munka van 
mögötte.
A zene mellett természetesen szeretnék fog-
lalkozni a Fénykör közösséggel, és persze 
hamarosan szeretném az egyetemi dolgai-
mat is rendezni.

Keszi Bálint
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A tematika pofonegyszerű: a sofőr saját au-
tóját használja, megad egy induló állomást, 
valamint egy érkezési helyet (talán még pár 
köztes várost érintési pontként), és a vele 
utazó tagokkal, akik a felsorolt állomások 
valamelyikére kívánnak kocsikázni, meg-
osztja a költségeket. Alapvetően baráti, em-
beri normák alapján zajlik a dolog, de napja-
inkra egész komoly iparág fejlődött ki ebből 
a kezdeményezésből. Sokan a 21. század 
stoppolásának is nevezik, 
csak itt nem az utcán állva 
intünk le egy-egy autót (ha 
szerencsénk van), hanem 
napokkal előtte leegyeztet-
hetjük a célt, az indulási időt, 
és megegyezhetünk egy kö-
zös költségben is. Az utazás 
ebben az esetben nemcsak 
közösséget épít, de spórolhatunk is vele, sőt 
biztonságosabb is, hiszen egy Miskolc–Mün-
chen távolság esetén a beszélgetések, sű-
rűbb pihenők biztonságosabb közlekedést is 
eredményeznek. A telekocsit saját életének 
hajnalán még nagyobb távolságok bejárá-
sára, esetleg ingázásra találták ki, mostanra 
viszont már (pl. Magyarországon), bármely 
nagyvárosok között tudunk utazni, akár napi 
rendszerességgel. Internetes oldalak tömegei 
(pl. a www.oszkar.com, amely Magyarország 

legnagyobb ilyen témájú oldala) jöttek létre 
annak érdekében, hogy összefogják ezt a 
közösséget, és rendszert vigyenek az utazta-
tásba, ám az információs társadalom zsenia-
litása, a közösségi oldalak léte is spontánná 
tette a sofőr–utas közötti kapcsolatfelvételt.

Hogy ez miért is jó nekünk, egyetemisták-
nak? Gyorsabb, olcsóbb, és sok esetben 
kényelmesebb is (pl. a buszhoz viszonyít-
va). Nyilvánvalóan mindenki ismeri a saját 
pénztárcája vastagságát; aki nem teheti 
meg, hogy autóval járjon egyetemre vagy a 
kollégiumokba, esetleg nagy távolságot kell 
megtennie egy-egy nap, annak érdemes fel-
keresnie ezeket az oldalakat, személyeket, 
esetleg saját maga szervezhet ilyen csapa-
tokat. A Facebookon könnyen rátalálhattok 
egyetemista cimborákra, ismerősökre, akik 
szívesen hazafurikáznak benneteket. Ez pe-
dig mindenkinek jó.

Egy kis érdekesség így a 
végére, csak hogy lássátok, 
milyen komoly dologról ol-
vashattok: mobil applikáció 
is készült már – Android és 
IOS rendszerre is – tele-
kocsizós témakörben, va-
lamint rohamosan terjed a 

GPS alapú telekocsizás. Itt 
a folyamat első lépéseként a sofőr közvetlen 
elindulás előtt megadja célját, és bekapcsol-
ja a telekocsi rendszer GPS alkalmazását. A 
tárolt hely- és célpontadatok alapján az utas 
közvetlenül az utazási igény felmerülésekor, 
valós időben tud keresni a közelben tartózko-
dó, vele azonos úti céllal és üres férőhelyek-
kel rendelkező autósok közt. Nem is olyan 
rossz, igaz?

Nagy Tomi

OLCSóN UTAzNáL? 
VáLASzD A TELEKOCSIT!
Kevesen tudják, de már a világháborúk korában elindult, az 1970-es évektől kezdve pedig 
szervezett körülmények között is működik egy olyan utazási rendszer, amely pár éve meghó-
dította egész Magyarországot. Ez a telekocsizás.
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spEcial placEs, spEcial storiEs

Many of these films, series and books are 
about traveling and wonderful journeys, which 
turn the lives of the main character, like the 
successful memoir of Elizabeth Gilbert titled 
Eat, Pray, Love: One 
Woman's Search for 
Everything Across 
Italy, India and In-
donesia. The film 
version was also 
created, directed by 
Ryan Murphy, starring 
Julia Roberts as Liz, 
the unhappy married 
woman who realizes 
that she does not live the life she wanted, and 
drastically changes the direction of her life by 
divorcing her husband and spending a year 
with traveling.
 The idea that traveling to another land can be 
a life-turning experience is also noticeable in 
many other works, such as Under the Tuscan 
Sun, in which an American writer gets divorced 
and buys a villa in Tuscany.  This thought has 
also been ridiculed: maybe the most interest-
ing one is the American comedy writer and 

producer, Andrew Gottlieb's parody of Eat, 
Pray, Love. 
A lot of these works which take place in real 
locations use many stereotypes to describe 
the locals, and sometimes the newcomers as 
well, like My Life in Ruins, which depicts an 
American travel guide leading a tour for an 
American group in Greece.
Traveling is not the only motif that gives spe-
cial emphasis to location, the whole story can 
take place in one city defining the events and 
showing the distinctive lifestyle of the place, 
the most famous example is Sex and the City. 
New York is as important in the series as the 
main character, Carrie Bradshaw is. The series 
wouldn’t be the same without any of them. 
Fantasy is another type of story in which the 
location is super important. What would be 

with Harry Potter without Roxfort? Or 
can you imagine the hobbits without 
Middle Earth?  In these novels, films 
and series many times a whole new 
world is created, which gives a whole 
new perspective to the events.
As we have seen, it seems that al-
though we cannot judge a book by its 
cover, we can surely judge it by its loc-
ation. But it can raise a question which 
is very difficult to answer: how are the 

stories of our lives affected by where they take 
place?

Anett Schäffer

atmosphere   - légkör
distinctive    - jellegzetes
journey     - utazás
life-turning  - sorsfordító
memoir  - memoár, emlékirat
newcomer  - újonnan érkezett
protagonist   - főszereplő
to ridicule    - kigúnyol
stereotype - sztereotípia

There are a lot of novels, movies and series in which the location is not just a location, but it 
plays a much greater role, being almost the protagonist of the story. These places create 
characteristic atmospheres which define the events, and many times make the readers, 
viewers as well the characters think and act differently.
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Have you ever thought of your mother tongue 
as something which can alter and limit your 
thoughts? According to many scholars, includ-
ing Keith Chen who held a TED Talk about this 
phenomenon titled “Could your language affect 
your ability to save money?”, language can do 
all that and even more.
In the topic the most famous findings are Sa-
pir’s and Whorf’s: they produced the so-called 
Sapir-Whorf hypothesis, or linguistic relativity. 
The two American linguists stated in the early 
20th century that the structure of a language 
defines how its speakers conceptualize the 
world around them. This hypothesis has two 
versions: a strong and a weak one. While the 
strong one states that language determines 
thinking, the weak version says 
that language only influences 
thinking. But according 
to both versions, when 
a baby is born, the lan-
guage of its home country 
will have a great effect on 
how he or she will think. If 
that is true, and, according 
to many scholars, it is, then 
we would see the world much 
differently if we were born in another country or 
even another continent, and not only because 
of the different cultures and traditions, but also 
because we would speak other language(s). 
But the idea that language can affect thinking 
did not come from Sapir or Whorf, but from 
many earlier thinkers, including Humboldt.

More recently behavioural economist Keith 
Chen asked the question whether the speak-
ers of different languages use and save money 

differently. He makes a distinction between 
“futured”, in which past, present and fu-
ture tenses are used (e.g English or Hun-
garian) and “futureless” languages, which 
are without future tense (e.g Chinese). 
Chen states that speakers of futureless 

languages are more likely to save money, 
because in futureless languages future 

seems to be closer as it is not as separate 
from present as in futured languages.
Of course over time, this theory got much cri-
ticism, stating that language does not affect 
thought that much, and that is why the weak 
version of the Sapir-Whorf hypothesis was 
also created. But it seems that many scient-
ists all around the world share the view that to 
some extent language does define thinking.
Speaking two or three languages besides 
mother tongue or being the child of a bilingual 
family can also raise lots of questions about 
how language defines thinking. But one thing 
must be true, learning a new language always 
opens our mind for another culture, and maybe 
also for another type of thinking.

Anett Schäffer

ability  - képesség
behavioural
economist  - viselkedési közgazdász
bilingual   - kétnyelvű
to conceptualize - fogalmat alkot valamiről
to define - meghatároz
distinction  - megkülönböztetés
hypothesis - hipotézis
to influence   - befolyásol
linguist  - nyelvész
phenomenon   - jelenség
scholar - tudós

doEs languagE dEfinE our thinKing?
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Aki szereti a horrort, sci-fit, a világvége- és 
zombifilmeket, a cyber-, ezen belül is a bio-
punkot, az imádni fogja A patkány évét. Bar-
tók Imre 2013-ban, a Librinél megjelent regé-
nye ugyanis erőteljes keveréke mindezeknek, 
azonban a szépirodalmi és filozófiai mély-
ségek kedvelőinek sincs félnivalójuk, hiszen 
igényesen megírt könyvről van szó. 

Persze nem Coelho- és Müller Péter-féle 
életbölcsesség-gyártásra gondolok, az ívet 
ugyanis ez esetben Heidegger, Marx és Witt-
genstein adja. Azért ne rettenjünk meg, elég 
vicces, ahogy a három filozófus osztja az észt 
és a halált. Így, bár a téma első hallásra elcsé-
peltnek tűnik – gondoljunk csak a számtalan 
filmre és filmsorozatra, PC-s és konzolos já-
tékra, más könyvekre –, látható: Bartók Imre 
ezekhez képest kicsit másféle történetet ír.

Van itt élvebon-
colás, gépfegy-
veres Schwar-
ze… mármint 
Heidegger, ki-
égett nyomozó, 
filozófia, és ha 
ez még mindig 
nem elég: 2014-
ben megjelent a 
második része is 
A nyúl éve cím-
mel.

Lutteri Laller

növény a vérbEn
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Christopher Nolant 
nem kell bemutat-
nunk senkinek, hi-
szen a zseniális angol 
rendezőnek olyan fil-
meket köszönhetünk, 
mint a Memento, az 
Eredet vagy éppen 
a Sötét Lovag-triló-
gia, amelyek egytől 
egyig elősegítették, 
hogy Nolan korunk 
legmeghatározóbb és 
legnépszerűbb direk-
torává váljon. Két év 
szünet után – hiszen 
a 2013-es Acélember 
elkészítésében csak producerként tevékeny-
kedett – kedvenc rendezőnk visszaült a direk-
tori székbe, és ezúttal tovább merészkedett 
a földi valóságnál, és egy intergalaktikus uta-
zásra szeretné elkalauzolni a mozi szerelme-
seit legújabb filmjében, az Interstellarban.
A történet szerint a terméketlen földek és az 
élelem hiánya miatt egy csapat tudós új ott-
hon reményében féreglyukak segítségével 
próbál meg átutazni más bolygókra. A Csil-
lagok között főszereplője Cooper, aki gyer-
mekeit hátrahagyva száll űrhajóba, hogy egy 
utolsó, végső megoldást találjon, miközben 
az emberiséget a pusztulás fenyegeti.
A Csillagok közöttben az Oscar-díjas Matt-
hew McConaughey mellett feltűnik még Anne 
Hathaway és a kimaradhatatlan Sir Michael 
Caine is, és ha már egy új Nolan-produkcióról 
beszélünk, ki más lehetne felelős a mozi ze-
néjéért, mint a mindig zseniális Hans Zimmer. 
A hatalmas titkolózás, amelyet utoljára az 
Eredet körül érezhettünk, ellehetetlenítette, 
hogy biztosat tudjunk mondani az űrhajósok 
küldetésének végkifejletéről, de az biztos, 
hogy mindenképpen megéri november 6-ától 
meglátogatni a mozikat, hiszen nagy valószí-
nűséggel a 2014-es év sikerfilmjéhez lesz 
szerencsénk.

Keszi Bálint

újabb nolan-rEmEKmű érKEziK
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a lEgKEvEsEbb

általában az emberek ellenszenvvel viseltetnek a huszadik század végi és huszonegyedik szá-
zadi irodalom iránt. Egyfelől az irodalomoktatási rendszer hibáztatható, ez nem új felfedezés. 
Másfelől – és már ez is közhely – az irodalom eltávolodása közönségétől.

A leggyakrabban felhozott érv az új irodalmi 
tendenciák és művek ellenében az érthetet-
lenség és élvezhetetlenség. Az olvasó tulaj-
donképpen élvezni szeretné az olvasást, a 
szerző azonban nem mindig foglalkozik az 
olvasó igényeivel, nem tartja előtérben azo-
kat. Ezt persze nem lehet a szemére vetni, a 
legjobb teljesítményt elért szerzők ritkán töre-
kedtek/-nek csak a szórakoztatásra és az ala-
csonyabb igények kielégítésére (megjegyzem, 
a hírnév és közönség általi elismertség még 
mindig nem feltétlenül a jó irodalom jele; pél-
dának okáért Paolo Coelhonak és Müller Pé-
ternek vajmi kevés köze van a színvonalhoz). 
Ez persze nem jelenti, hogy ponyva- és szó-
rakoztató kiadványok között ne lennének szín-
vonalas alkotások, mi az hogy! A rettenetesen 
rossz verseskötet ugyanúgy nem lesz nívós, 
ahogy a rettenetesen rossz ponyvaregény. Ez-
zel szemben az igényes olvasók mindig meg 
fogják találni a jobb minőségű kiadványokat, 
legyenek azok verseskötetek, sci-fi regények 
vagy épp képregények.
A kortárs vers általában nehezen adja magát, 
és ez sokakat elrettent/taszít. Ha elolvas az 
ember például egy Tandori Dezső- vagy, hogy 
egy fiatalabb szerző nevét is említsem, Nemes 
Z. Márió-verset, elsőre nagyon ritkán fogja 
tudni megfejteni, miről is hablatyol a szöveg. 
És egyébként is, miért kéne bíznunk a szer-
zőben? Mi a biztosíték, hogy megfejthető? Mi 
a biztosíték, hogy megéri próbálkozni? És úgy 
mégis: előadás vagy munka után én tényleg 
ezzel akarok foglalkozni? Hát igen, ezek ne-
héz kérdések, de én persze azt mondom, 
megéri erőlködni velük. Azonban nem feltétle-
nül kezdésnek…
Jó kezdés lehet viszont az ismerkedéshez 
Pallag Zoltán idén megjelent verseskötete, a 
noir. Hétköznapi nyelvezete az emberhez kö-
zel áll, így nem kell vele úgy igazán küszköd-
ni (ahogy mondjuk egy – visszatérek hozzá 

– Tandori-szöveggel), a versben megjelenő 
helyzetek, képek is szinte mind ismerősek. Nem 
életidegen, felbukkan benne az Instagram, 
Facebook, Get Lucky, a Blaha, kávé cigi-
vel („hát igen, ez elkerülhetetlen”), de még 
Scarlett Johansson is. Gyakran közelít a slam 
poetryhez, van kimondottan slamszöveg is a 
kötetben (29. oldal, Sötét slam). Nagyon köz-
vetlenül szólal meg a költői én, hétköznapi dol-
gokról beszél, mégis lírai a versnyelv (azonban 
szerencsére nem szépeleg), így nem lehet 
számon kérni a gyönyörködtetést sem, főleg, 
mivel a versek gyakran rímesek vagy mérték-
ben íródtak.
Ajánlom a könyvet azoknak, akik érdeklődné-
nek, de nem tudják hol kezdeni, de azoknak 
is, akiket magasról nem érdekelnek a versek, 
mert ők meg nagyokat röhöghetnek:

„A vonatablakból zuhan
csikkem, parazsa elszáll,

nem vagy az már, a fasz kivan,
aki valaha voltál.”

(Vonatablak, huzatban)

…és mindenkinek, aki szereti. Elvégre ez a 
legkevesebb.

Lutteri Laller

(Pallag Zoltán, noir, JAK-Prae.hu, Bp., 2014. 
2000 Ft. A köteteket 20% kedvezménnyel le-
het megvásárolni a József Attila Körtől. Kap-
csolatfelvétel: jak@jozsefattilakor.hu)
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LEANDEr rISING – ÖNGYÖTrő

A kezdetben egyszemélyes hadseregként 
zenélő Leander 2010-ben találkozott az 
Evermore-ból és az Éjjel-nappal Budapest-
ből ismert Vörös Attilával, valamint Jozzyval 
és Bélával, akikkel megalkották a Leander 
Rising formációt.
Az első lemezzel szinte az 
összes fesztivált megjár-
ta a négy fiú, és teltházas 
koncertjeikkel egy kicsit 
kitépték az átlagembere-
ket a szürke valóságból, 
hogy egy magával raga-
dó érzelmi hullámvasútra 
kísérjék őket. A közönség 
pedig együtt énekelte Lean-
derékkel a Szomorú vasár-
napot, együtt robbant a 8. 
Főbűnnel, és együtt vallott 
szerelmet az éppen mellet-
te álló és ellenkező nemű 
illetőnek a Csak Te hallgatá-
sa közben. Minden szám a 

helyén volt, tökéletesesen felépítve a korong 
minden apró részletét, kezdve a MMXII-től 
egészen Lady Gaga Bad Romance-feldol-
gozásáig.
A kétéves megfeszített tempót és turnéso-
rozatot megkoronázva egy újabb mérföldkő-
höz érkezett a banda, ugyanis október 17-én 
jelenik meg második nagylemezük, amely az 
Öngyötrő címet viseli.
Az albumon helyet kapnak olyan új dalok, 
mint a Major Benedeknek, a legfiatalabb 
kamionversenyzőnek írt Győzelem nélkül, a 
Suzuki jóvoltából már videoklippel is büsz-
kélkedhető Félőlény, vagy a Nem akarok 
többé játszani, amelyet Keresztes Ildikó elő 
is adott tavaly A Dal című versenyen.
– A legszembetűnőbb különbség az Szív-
idomárhoz képest, hogy itt nagyobb szerepet 
vállalt Jozzy és Béla, mondhatni a zenéket 
itt már négyen írtuk, a szövegeknél viszont 
hoztam az elvárt világot. A másik különbség, 
hogy a keverés házilag készült, próbáltuk 

úgy csinálni, hogy 
a fejeket leszedje, 
de mégis hatásos 
és érzelmes le-
gyen. Baromi jó kis 
dalok vannak rajta, 
én csak ajánlani 
tudom – mondta 
el az új albumról 
Köteles Leander, 
a banda frontem-
bere.

Keszi Bálint
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A 2012-es Szívidomár után Magyarország megismerhette Köteles Leandert és bandáját, 
akik szentimentális, mégis hihetetlenül ütemes és fülbemászó metálzenéjükkel fék nélkül rob-
bantak be a hazai zenei életbe.
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29KREA-TOUR

fülbEvaló pirográffal

Ebben a számban egy érdekes technikát mutatunk be Nektek, amely a pirográfia, más néven 
faégetés. Használata régi időkre nyúlik vissza, hiszen afrikai és egyiptomi törzsek is használták 
ezt a technikát. Egy egyszerű mintával szeretnénk nektek megmutatni, hogyan használhatjátok 
ki az égetés ilyen formáját.

Kellékek:
1 pár fa fülbevalóalap
2 szerelőkarika
2 db szürke horog fülbevalóalap

fogó
pirográf
egy általad választott minta
indigó és ceruza

1. lépés: a választott mintát a fa fülbevaló-
alap mindkét oldalára felrajzoljuk.

2. lépés: a pirográffal a felrajzolt motívumot 
beleégetjük a fába.

3. lépés: a fogó segítségével a szerelőkari-
kát és a fülbevalóhorgot rászereljük az elké-
szített fülbevalóra.

Ez egy viszonylag egyszerű technika, és 
nemcsak fülbevalót díszíthetünk ezzel az 
eszközzel, hanem képkereteket, dobozkákat 
és más faalapú tárgyakat is. Tökéletes aján-
dékok készíthetőek vele.

Varhola Betti
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A KrISzTALLOGráFIA NEMzETKÖzI ÉVE: 2014

Az ENSz 1956 óta hirdet meg évenként ismétlődő globális vagy több országra kiterjedő 
ünnepeket, figyelemfelhívó emlékéveket. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének határozata 
alapján 2014 a Krisztallográfia Nemzetközi Éve. Az UNESCO és a Nemzetközi Krisztallo-
gráfiai Unió világszerte – így Magyarországon is – számos ismeretterjesztő programot szer-
vez a krisztallográfia társadalmi és gazdasági előnyeinek bemutatására.

A civilizáció fejlődésével párhuzamosan az 
emberi környezetben megtalálható kristályos 
anyagok felismerése, gyűjtése, majd külön-
böző formában történő hasznosítása, s az 
adatgyűjtés több évszázados korszaka után 
Georgius Agricola (német orvos) az 1500-as 
években fizikai tulajdonságai alapján osz-
tályozta az anyagokat. Annak felismerése, 
hogy az anyagok makroszkopikus sajátos-
ságainak (halmazállapot, szín, keménység 
stb.) megértéséhez ismerni kell a szerkezeti 
felépítést is, alapvetően újította meg a ter-
mészettudományok valamennyi ágát. A krisz-
tallográfiával kapcsolatos kutatásokért eddig 
29 Nobel-díjat ítéltek oda, legutóbb 2011-ben 
a kvázikristályok felfedezéséért. Az, hogy 
2014-et a kristályok kutatásának nemzetközi 
évévé nyilvánították, az 1912 és 1914 közötti 
idő modern krisztallográfiai felfedezéseinek 
állít emléket, amelyeket elsősorban a Nobel-
díjas Max von Laue és asszisztensei, Wal-
ter Friedrich és Paul Knipping által elvégzett 
első röntgendiffrakciós kísérleteihez kötik. A 
krisztallográfia területén magyar vonatkozású 
kutatási eredmény is nevezetes. Szilárd Leó 
fizikus (1898−1964) a húszas évek elején a 
berlini Műszaki Egyetemen műszaki tanulmá-
nyokat, majd a Berlini Egyetemen fizikát tanult. 
Mestere volt többek között Erwin Schrödinger 

(a kvantummechanika egyik atyja) és Albert 
Einstein is, akivel számos közös szabadalmuk 
született, valamint több elméleti fizika előadást 
tartott Neumann Jánossal. A Kaiser Wilhelm 
Főiskolán készítette tanulmányait a „Kristály-
ban szabálytalanul szóródó röntgensugarak” 
és „A röntgensugarak kristályban való polari-
zációja visszaverődéskor” címen.
A Krisztallográfia Nemzetközi Éve tudomány-
népszerűsítő-ismeretterjesztő programként 
oktatással-tájékoztatással, kutatásokkal mutat 
rá a krisztallográfia hasznára, ugyanis a gyógy-
szeripartól az autóalkatrész-gyártásig számos 
helyen alkalmazzák. Célja az előző évek spe-
ciális ENSZ ünnepeihez hasonlóan – 2012: A 
mindenki számára fenntartható energia nem-
zetközi éve, 2013: A vízügyi együttműködés 
nemzetközi éve – kutatásokkal elősegíteni az 
emberiség életminőségének fenntarthatósá-
gát. A Föld népességének növekedésével még 
több vízre, energiára, ásványi nyersanyagra, 
fémre és termőterületre van szükség, ezért 
a technika előrehaladásával párhuzamosan 
a Föld nyersanyag- és energiakincse iránt is 
megnövekedett az igény.

V.D.

A krisztallográfia
A kristálytan, idegen szóval krisztallo-
gráfia azokkal a szilárd anyagokkal fog-
lalkozik, amelyekben az anyagot felépítő 
részecskék (atomok, ionok, molekulák) 
térrácsszerkezettel rendelkeznek. Az ilyen 
anyagokban az atomok, az ionok vagy a 
molekulák meghatározott rendben, egy 
térbeli rács (a kristályrács) rácspontjaiban 
helyezkednek el. A térbeli rácsban elrende-
zett anyagok külső megjelenésére is utal.
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Igaz, itt felmerülhet a kérdés, értékesek-e 
egyáltalán azok a források, amelyek mind ez 
ideáig elkerülték a kutatók figyelmét? Egy for-
rás értékét mindig az adott kutatás, az adott 
kérdésfelvetés határozza meg. Az archív 
dokumentumok forrásértéke tehát relatív. 
Egykor szinte csak azok a források foglalkoz-
tatták a történészeket, amelyek királyokról és 
törvényekről, háborúkról és békékről szóltak. 
A tudományos érdeklődés azonban megvál-
tozott, és mára igen megbecsültté váltak az 
olyan szövegek is, amelyek a hétköznapi 
emberek mindennapjait, a mindennapi élet 
jelenségeit dokumentálták. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy a politika történetéről, vagy 
épp a „nagy emberekről” már ne kerülhetné-
nek elő újabb érdekes adatok. Tavaly például 
vezető sajtóorgánumok is beszámoltak arról, 
hogy Gyulai Éva, a Történettudományi Inté-
zet igazgatója felfedezte, hogy mikor és hol 
temették el II. Rákóczi Ferenc elsőszülött, 
később elfeledett fiát. A bölcsészkar törté-
nész–muzeológus docense a sárospataki 
jezsuiták 1694-től vezetett naplójában találta 
azt az igen érdekes bejegyzést, amelyben 
a páterek a különös temetésről vallanak. Ki 
tudja, miféle információkat rejtenek még a 
levéltárak mélyén heverő, feltáratlan doku-
mentumok?
Új eredményeket persze nemcsak újabb 
források vizsgálata hozhat, hanem – és ez 
különösképp fontos a tudományban – újabb 
kérdések felállítása is. E kérdésekre pedig 
lehet, hogy épp olyan források adhatnak vá-
laszokat, amelyeket más történészek már rég 
feltártak és kutattak. Egy kiadott, valamint jól 
ismert forrás is mondhat még újat, ha újat 
kérdez tőle a kutató. Főleg, ha az adott ku-
tató más szemléletet képvisel, mint elődei. 
Az újabb kutatások eredménye például, hogy 
a tudomány mára végképp elvethette azt a 

sötét Habsburg-képet, amelyet a régebbi tör-
ténetírás festett. 
A történészek munkája azonban nemcsak 
azért fontos, mert újabb eredményekkel já-
rulnak hozzá a tudományhoz, hanem azért 
is, mert megőrzik és átörökítik azt a tudást, 
amelyet az elődök hagytak rájuk. Ismerik Eöt-
vös és Tocqueville műveit, olvassák Szekfű 
Gyula és a 20. századi történetírók munkáit. 
A történészek tehát egy olyan hagyományt 
ápolnak, amely igen komoly értéket jelent, 
ugyanis nem kevesebb, mint a múltról felhal-
mozott ismeretek és gondolatok összessége. 
Jöhet bármiféle paradigmaváltás, bármiféle 
korszellem, egy jól megírt történeti munka – 
úgy gondolom – örökké érték marad.

Rada János
PhD-hallgató

ME Bölcsészettudományi Kar

ÚJ FOrráSOK, ÚJ KÉrDÉSEK, ÚJ TÖrTÉNETEK

Lehet-e még újat írni az elmúlt századokról? A hétköznapi diskurzusban a történettudomány 
kapcsán gyakran találkozhatunk azzal a véleménnyel, hogy a múlt mára feltárt és ismert, amit 
vaskos könyvek sokasága is bizonyíthat. Hiába tehát minden – újabb kutatásokra fordított – 
energia és erőforrás. A levéltárak azonban mindig rejtenek olyan forrásokat, mégpedig nem is 
keveset, amelyek igenis gazdagíthatják még történeti ismereteinket.
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Középkori függőpecsétes oklevél (13. század)
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32 Hagyományaink

dalosKönyv

Az első, amit a balek7-en a kezébe nyomnak 
Egyetemvárosunk legifjabb tagjainak, az a Da-
loskönyv. Akkor még nem igazán érti az ember, 
hogy miért is lesz neki erre szüksége, hiszen 
éppen repes a szíve, hogy nem 
kell már énekórára járnia és 
szolmizálva leégetnie magát az 
egész osztály előtt. Szerencsére 
a Daloskönyvvel való találkozás 
feledteti az énekórák megalázó 
feleltetéseit. Egy Daloskönyv nem 
egyenlő egy kottafüzettel vagy 
egy énektankönyvvel. Ebben nem 
csupán nóták vannak, hanem az 
egyetemen töltött 3-5 éved min-
den emléke visszaköszön. Ez az a 
tárgy, amely mindig ott lesz veled 
minden egyes szakestélyen, így ő 
az egyetlen szemtanú, aki mindig 
mindent lát. Megtalálhatod benne 
kedvenc nótádat, amely mosolyt 
csal az arcodra. Ugyanakkor magá-
ban rejti azt a dallamot is, amelytől könny szök-
het a szemedbe. A szakestélyek invitatioit is 
összegyűjtheted a lapjai között, így ha az Alma 
Materből való távozás után szeretnél visszat-
ekinteni diákéveidre, a Daloskönyved mindig a 

segítségedre lesz abban, hogy a legéletszerűb-
ben idézhesd fel ezeket a gyönyörű éveket. Van 
még egy felhasználhatósága a Daloskönyvnek, 
amely személy szerint az én kedvencem: a 
barátaid, akiket Selmecbánya örökségének 
köszönhetsz, írhatnak a Daloskönyvedbe. Úgy 
működik, mint egyfajta emlékkönyv. Ez az, ami 
tényleg személyessé teszi ezt a kicsi könyvecs-
két, s ami miatt úgy érzed, sosem adnád oda 
semmi pénzért. Visszaolvasgatva ezeket a kis 
bejegyzéseket nemcsak a barátaidról kapsz 
majd teljes képet, hanem akkori önmagadról is. 
Arról, milyen voltál, amikor bekerültél az egye-
tem falai közé, s arról is, milyen vagy most, ami-
kor ezeket az emlékeket olvasod.
Most, hogy ezt a cikket írtam, fellapoztam a sa-
ját Daloskönyvemet. Az én acélkék nótásköny-
vem már egy hajgumival van összefogatva, 

nehogy elhagyjak belőle akár-
csak egy emléket is. Az elő- és 
hátlapja próbál megszabadulni 
a közöttük lévő lapok tömegétől, 
de én a hajgumim segítségével 
ezt is megakadályozom. Ren-
geteg invitatio van benne, én 
mégis mindegyik szakestélyről 
fel tudok idézni legalább egy 
olyan pillanatot, amelyért érde-
mes volt megkeresztelkednem. 
Visszaolvasgattam a kis em-
lékeket, melyeket a barátaim 
írtak a Daloskönyvembe. So-
kan már a nagybetűs életben 
próbálnak felnőttként helytállni, 
ezért kicsit elszorult a szívem, 

amikor az ő szavaikat olvastam. 
Ha még csak elsős vagy, akkor lehet, csupán 
egy kacat a polcodon ez a könyv, de eltelik 1-2 
év, és sokkal többet fog jelenteni, mint valaha 
is gondolnád.

Muntyán Bernadett

A nótázásnak van egyfajta varázsa. Ez a varázslat magával ragadja azt, aki nótázik, valamint 
azt is, aki csak fültanúja a felcsendülő dallamnak. Ahhoz, hogy úgy érezd, te mindent megtettél 
annak érdekében, hogy a selmecbányai születésű diákhagyományok alkotórészükké fogadja-
nak, meg kell ismerkedned a hagyományőrzés legdallamosabb részével, a nótázással.
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ha szEptEmbEr, aKKor évKEzdés és sportnap!

Szeptember 19-én, pénteken rendezték meg a XV. Miskolci Egyetemi Sportnapot, egy, a 
hagyományok szerint kötelezően sporttal töltendő, tanítás nélküli munkanap keretében.

Idén is több száz hallgató mérhette össze 
tudását majd’ egy tucat sportágban a Mis-
kolci Egyetemi Sportnapon. Az idő kegyes 

volt a szervezőkhöz, nem volt sem túl hideg, 
sem túl meleg, így ideális körülmények kö-
zött vehette kezdetét a rendezvény a reggeli 
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órákban. Ahogy az előző években megszok-
hattuk, most is a kispályás labdarúgás volt a 
legnépszerűbb sportág csapat-
szinten, de a vízi foci, a cso-
csó és a darts is szépszámú 
versenyzőt és nézőt vonzott. 
Mindezek mellett még olyan 
versenyszámokban mérhették 
össze tudásukat a csapatok és 
az egyéniben indulók, mint a 
tenisz, a streetball, a strandröp-
labda, az asztalitenisz, a sakk 
vagy a tollaslabda. Az egyik 
legtöbb versenyzőt felvonultató, 
és mindemellett legkülönlegesebb sportág 
a hétpróba volt. Az újonnan épített Atlétikai 
Központ rekortánpályáján lebonyolított ver-
seny volt az első alkalom, amikor tömegek 
vehették birtokukba a létesítményt, amelyet 
jelenleg is átépítenek, hogy az egyetemisták 
és miskolci profi versenyzők a legkiemelke-
dőbb körülmények között űzhessék az atléti-
ka különböző ágait.

Természetesen minden évben akadnak olya-
nok, akik nem a „klass-zikus” verseny-

számokban mérik 
össze tudásukat, 
hanem, gondolva 
társaikra, főzőtu-
dományukat ál-
lítják csatasorba. 
Gulyás, vadas, 
ragulevesek, pör-
költfélék, sőt még 
grillezett ételek 
és keleti különle-

gességek is kerültek az asztalra a nap és a 
rendezvény végére, komoly fejtörést okozva 
ezzel a szakértő zsűrinek. Kellemesen elfá-
radva, sikerekkel és barátságokkal gazda-
godva ért véget idén is a Sportnap, amely év-
ről évre egyre színvonalasabb rendezvénye 
az egyetemi életnek. A karok közötti verseny 
első helyezettje idén a Gépészmérnöki és In-
formatikai Kar lett. Gratulálunk nekik!

Nagy Tomi
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A keresztrejtvény megfejtését október 31-ig 
küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com 
e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok 
bele: Keresztrejtvény-megfejtés II. évfolyam 
7. lapszám. Ne felejtsétek el továbbá feltün-
tetni a neveteket és az elérhetőségeiteket 
sem! A helyes megfejtést beküldők között 

3 db 16 GB-os pendrive-ot sorsolunk ki a 
ME-HÖK felajánlásában. A nyerteseket a 
megadott elérhetőségeiken, ill. Facebook-
oldalunkon értesítjük a nyeremények átvé-
telének módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban 
csak azok vehetnek részt, akik mindkét meg-
fejtést beküldik!

MEGAZIN
A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI

ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA
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Vodafone
Power to you

1 GB internet 
és 0 Ft-os percdíj

26 év alattiaknak

Mindenki 
nyugodjon le, 
1 GB nettel 
átmegyek 
minden vizsgán.

Havonta, belföldi személyi használatra. A 0 Ft-os percdíj belföldi hálózatba 
indított normál díjas hívásokra érvényes. Az 1 GB adatforgalom belföldi 
használatra jogosít. 

Az ajánlat a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes, 26 év alatti egyéni előfi zetők részére, belföldi, személyi használatra. A havidíj a két éves határozott idejű szerződés lejárta után a Lakossági 
ÁSZF 2.1.3. pontja szerinti határozatlan idejű szerződéssel elérhető havidíjra változik. Az ajánlat a 28. életév betöltéséig megtartható, utána a Vodafone fenntartja a jogot hogy az ügyfelet Red Basic 
tarifára váltsa. Egy ügyfél legfeljebb 5 Red Basic tarifát köthet. Havidíjas Előfi zetői Szerződés esetén az Előfi zető előzetes hitelképesség-vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone 
jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Az Előfi zetői Szerződés hatálybalépését követő 2 éven belül az Előfi zető érdekkörében felmerülő okból a 
szolgáltatás szüneteltetésére, korlátozására vagy az Előfi zetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a lakossági ÁSZF 7.5. pontjában, illetve az Előfi zetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér 
fi zetendő. Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfi zetési díj ellenében az Előfi zető vállalja az alábbi feltételek teljesítését minden hónapban, amíg az e-Pack szolgáltatást igénybe veszi: 
valamennyi előfi zetése tekintetében E-számlát vesz igénybe, a számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fi zetési határidőig a következő fi zetési módok valamelyikével megtörténik (www.vodafone.
hu/szamlabefi zetés oldalon vagy az E-számla profi lon vagy a Vodafone mobil alkalmazáson keresztül vagy banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, OTP bankautomatákon keresztül). 
Amennyiben az Előfi zető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a következő havi számláján Red Basic Előfi zetők esetén bruttó 1 000 Ft-os egyszeri díj kerül kiterhelésre.
További feltételek és információk az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a www.vodafone.hu és a telco.meex.hu weboldalon és a Lakossági ÁSZF Díjszabás 
mellékletének 2.1.3. pontjában található. A képek illusztrációk. A Vodafone a nyomdahibákért nem vállal felelősséget.

Kizárólag a Meex promótereknél!

Huawei 
Ascend G6

4 990 Ft
Ha 2 évre a Red Basic D

 csomagot választod 
e-Packkel

with

Keresd a Meex promótereket vagy érdeklődj a telco@meex.hu-nKeresd a Meex promótereket vagy érdeklődj a telco.meex.hu-n!
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