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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.
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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.



Baráti üdvözlettel:
Konyári György

a MEgazin főszerkesztője

fo
tó

: K
iss

 V
ikt

o
r

A főszerkesztő levele

Boldog új (fél)évet, Kedves Olvasó!  2015-ben 
nyomtatott formában még nem találkozhattunk 
– így talán érthető a megszólítás –, azonban az 
online felületeink statisztikái azt mutatják, hogy 
a vizsgaidőszakban sem hagytatok minket ma-
gunkra, amit ezúton is nagyon köszönünk!
 
Az új félév új kihívásokat tartogat, de nemcsak 
az egyetemistáknak, hanem az utánuk érkező 
évfolyamnak is, hiszen február 15-én lezárul a 
felsőoktatásba való jelentkezés. Eddig az idő-
pontig kinek-kinek el kell döntenie, hol szeretné 
folytatni tanulmányit szeptembertől. Itt el kell 
mondanom, hogy immáron három hónapja nem-
csak a Miskolci Egyetem falai között terjesztjük 
a MEgazint, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye számos középiskolájába is eljuttatjuk a 
lapot, így ha megengedi, Kedves Olvasó, most 
néhány gondolat erejéig a középiskolásokhoz 
szeretnék szólni!
 
Kedves leendő egyetemista barátom!
 
Fontos döntés előtt állsz. Hosszasan tudnálak 
arról győzködni, miért a Miskolci Egyetemet 
válaszd. Sorolhatnám neked a számos elisme-
rést, díjat, kitüntetést, amelyet egyetemünk és 
polgárai elnyertek csak az elmúlt időszakban. 
Én mégis arra biztatlak, olvasd el a kezedbe 
kerülő MEgazin-számokat, és talán megérted, 
miért is gondolom, hogy a Miskolci Egyetem az 
ország egyik legjobb, legszínesebb felsőoktatási 

intézménye. Én a rovataink nyelvén szeretném 
neked bemutatni a Miskolci Egyetemet:

Fókuszban: Mert a Miskolci Egyetemen mindig 
történik valami. 
Trend & Tech: Mert az egyetem nyitott az újdon-
ságok iránt.
Kávézó: Mert nálunk rengeteg ismert, érdekes 
arc fordul meg.
Connection: Mert a Miskolci Egyetemen szám-
talan ország hallgatói tanulnak az oktatóktól és 
egymástól is.
Kultúra: Mert itt mindenki megtalálja a saját 
kulturális kihívásait a komolyzenétől a slam po-
etry-ig. 
Sciene for ME: Mert kiemelkedő tudományos 
élet zajlik a Miskolci Egyetemen.
Pályáz(z)atok: Mert rendkívül sok pályázat és 
ösztöndíj vár rátok. Kiegészítheted a zsebpén-
zed, és tanulhatsz külföldön. 
Hagyományaink: Mert egy elképesztően színes 
és egyedi hagyománykör részese lehetsz. Ilyen 
tényleg nincs máshol!
Sport: Mert nálunk nézheted, űzheted. Megtalá-
lod, amit szeretnél.
Játék: Mert imádunk játszani…
 
Várunk titeket a Miskolci Egyetemen, és olvas-
sátok a MEgazint!

Konyári György,
a MEgazin főszerkesztője
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4 Fókuszban

Népszerű volt az egyetem staNdja

Az immár 15. alkalommal megrendezett 
esemény helyszínéül idén a SYMA Ren-
dezvény és Kongresszusi Központ szolgált, 
ahol a rendezvény három napja alatt mint-
egy 30 ezer fiatal fordult meg, tájékozódva a 
felsőoktatás által kínált lehetőségek felől. A 
látogatók szakmai tárgyú előadások mellett 
egyéb színes programokon is részt vehettek.
A rendezvény egyetlen napján sem pihen-
hetett a Miskolci Egyetem harmincfős dele-
gációja, amelyben együtt dolgozott alap- és 
mesterszakos hallgató, doktorandusz és 
egyetemi oktató. Az egyetem standjai ugyan-
is igen népszerűek voltak, és nem csupán az 
északkelet-magyarországi régió fiataljai ér-
deklődtek a miskolci karok és szakok iránt. A 
folyamatos érdeklődés is bizonyíthatta, hogy 
a Miskolci Egyetem a Dunán innen és túl 
egyaránt számon tartott intézmény Magyar-
országon.
A miskolci standnál jelen volt az egyetem 
gokartos csapata, sőt maga a gokart is, 
amely éppúgy népszerű volt, mint ahogy az 

egyetemi és kari logókkal ellátott minikorsók 
is, amelyeket ajándékba kaphattak a stand 
látogatói. Keresettek voltak persze az egye-
temről és az egyes karokról tájékoztató ki-
adványok is, olyannyira, hogy az utolsó nap 
végére több helyen már-már készlethiány is 
jelentkezett.
A rendezvény amellett, hogy lehetőséget te-
remtett potenciális hallgatók megszólítására, 
esetleg megnyerésére, az egyetem képvise-
lői számára is tanulságokkal szolgálhatott: 
egy ilyen igen fontos tanulság lehetett példá-
ul, hogy a miskolci Egyetemváros igazi cam-
pusjellege az ország bármely részén élő fia-
tal figyelmét képes felkelteni. Lapunk reméli, 
hogy többen is lesznek a most még csupán 
lelkes érdeklődők közül, akik jövő szeptem-
berre már az egyetem hallgatóiként költöz-
hetnek be a kollégiumok valamelyikébe.

Rada János
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Idén sem hiányzott a Miskolci Egyetem Közép-Kelet-Európa legnagyobb felsőoktatási seregszem-
léjéről: fiatal oktatók és hallgatók képviselték az egyetemet és hét karát Budapesten, az Educatio 
Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon.
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5Fókuszban

Nem csupáN az egyetemeN szerepeltek jól

az mFk hallgatói

A MOL UPPP 2014 című, angol nyelvű nem-
zetközi verseny középpontjába a MOL-cso-
port a kutatást és a termelést helyezte. A 
hallgatók az első fordulóban még egy online 
platformon oldhatták meg iparági és straté-
giai feladataikat, amelyek valóságos esetek-
hez, egész pontosan a MOL pakisztáni te-
vékenységéhez kapcsolódtak. A döntőbe, 
amelyet 2014 decemberében Buda-
pesten bonyolítottak le, a versenyre 
jelentkezett 972 csapatból csupán 
a legjobb tíz juthatott be, amelyek 
közül kettő is az MFK hallgatóiból 
állt.
A döntőben a legjobb csapatok 
esettanulmányait a MOL-csoport 
kutatási és termelési divíziójának 

vezetősége zsűrizte, mégpedig igen népes 
publikum előtt. A győztes lengyel, majd a 
második helyezett pakisztáni csapat után 
a dobogóra végül a miskolci Oil Up elneve-
zésű csapat állhatott, megelőzve az ELTE 
hallgatóit. A dobogós miskolci csapat tagjai 
Lengyel Nikolett, Mezei Luca és Pásztor 
Ádám Viktor olajmérnök hallgatók voltak. Az 
MFK másik csapata - melynek tagjai Halm-
ágyi Anett, Nádasi Endre, Szilvási Marcell 
geofizikus hallgatók voltak - a szintén elő-
kelő 5. helyezést szerezte meg, maga mögé 
utasítva például a cseh, a horvát és az orosz 
versenyzőket is.
A dobogón végzett három csapat, így tehát a 
miskolci is, 20.000 eurós összdíjazásban ré-
szesült, emellett a fiatalok elnyerték a jogot, 
hogy a MOL-csoport 18 hónapos, úgyneve-
zett UPPP Tehetségfejlesztő Programjába 
is bekapcsolódhassanak, amellyel későbbi 
karrierjüket is megalapozhatják. A Műszaki 
Földtudományi Kar kapcsolatai a MOL-cso-
porttal messze túlmutatnak ezen a verse-
nyen: egy stratégiai megállapodás folytán a 
karon 2014 óta már MOL Intézeti Tanszék 

is működik, amely jelentősen 
támogatja a hallgatók gya-

korlatorientált képzését.

(A szöveg eredeti 
megjelenése:

Észak-
Magyarország, 

2015. január 17.)

Legjobb magyar csapatként dobogón végzett a Műszaki Földtudományi Kar hallgatói csapata a 
MOL nemzetközi, földtudományi-olajipari tematikájú felsőoktatási versenyén, amelyre összesen tizen-
négy országból jelentkezhettek egyetemek és főiskolák csapatai.

5
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6 Fókuszban

Kétségtelen tény, hogy komoly döntés meg-
hozatala előtt álltok, azonban fontos, hogy 
odafigyeljetek a határidőkre, kikötésekre, 
igazolásokra. A legfontosabb dátum szá-
motokra február 15-e, hiszen eddig tudjátok 
postai, valamint a www.felvi.hu oldalán ke-
resztül elektronikusan elküldeni jelentkezési 
lapjaitokat. Figyeljetek oda, hogy adataito-
kat pontosan adjátok meg, hogy a későb-
biek folyamán elkerüljétek az 
esetleges kellemetlenségeket. 
Fontos még, hogy a kötelezően 
bemutatandó igazolásoknak (pl. 
bizonyítványok, okiratok) ne az 
eredeti példányát postázzátok, 
hanem a szkennelt vagy fény-
másolt verzióját. Azokhoz az igazolásokhoz, 
amelyek nem angol, német, francia vagy 
magyar nyelven lettek kiállítva, kötelező a 
hiteles fordítás. Ez elsősorban a határon túli 
jelentkezőket érinti, nekik fel kell keresniük 
az Országos Fordító és Fordításhitelesítő 

Irodát vagy valamilyen magyar külképvisele-
ti szervet, esetleg magyar közjegyzőt annak 
érdekében, hogy az általuk ellátott hitelesí-
tési záradékkal ellássák a szükséges igazo-
lásokat.  A szükséges igazolások fajtáit és a 
bemutatásuk módjával kapcsolatos, lényeges 
információkat megtaláljátok a www.felvi.hu in-
ternetes oldalon. 

Másik lényeges információ a 
pontszámítás. A felvételi alkal-
mával meghatározott pontjaitok 
a következő módszerrel kerül-
nek kiszámolásra: a) a tanul-
mányi pontok kétszerezése, 
vagy b) a tanulmányi pontok 

és az érettségi pontok összeadása, vagy c) 
az érettségi pontok kétszerezése. A központ 
mindig a legkedvezőbb pontszámítást alkal-
mazza a felvételiző diákoknál, ez biztosítja 
számotokra azt, hogy a lehető legmagasabb 
pontot kaphassátok, amit a feltöltött igazolá-
saitok, bizonyítványaitok alapján elérhettek. 
Tájékozódjatok alaposan a felsőoktatási in-
tézmények különböző elvárásairól, gondolok 
itt a kötelező nyelvvizsgákra, emelt szintű 
érettségikre egy-egy szakot illetően. 
A Miskolci Egyetem megújult honlapján, a 
www.uni-miskolc.hu oldalon minden informá-
ciót megtalálhattok a karok képzéseiről, a kö-
telezően teljesítendő felvételi követelmények-
ről, a kari nyílt napokról. Keressetek minket 
és az intézeteket, segítünk és válaszolunk 
minden kérdésetekre.

Nagy Tomi

iNFormációk Felvételidhez!
Fontos lépéshez érkeznek a felvételizők tízezrei februárban, hiszen hamarosan le kell adniuk 
felsőoktatási jelentkezési lapjukat. A MEgazin most pár hasznos információval, dátummal, 
tanáccsal segít benneteket.

6

fo
tó

: K
iss

 V
ikt

o
r



--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

7Fókuszban

Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének 

határideje az E-felvételiben
2015. február 15.

E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének vagy Ügyfélka-

pu-regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje
2015. február 23.

A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos 

folyamatos online tájékoztatása az E-felvételi ügyintézés 

szolgáltatásában

2015. április 28-tól

Általános hiánypótlási tájékoztatás megküldése – a besoro-

lási döntést megelőző 35. napig
2015. június 16-ig

Hiánypótlásra felszólítás – a besorolási döntést megelőző 

28. napig

2015. június 23-ig

A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett doku-

mentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, 

továbbá az adatmódosításnak és az egyszeri sorrendmódo-

sításnak a határideje

2015. július 9.

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése. 2015. július 23.

Besorolási határozat közlése az E-felvételiben, valamint erről 

értesítő e-mail kiküldése

legkésőbb
2015. augusztus 5-ig

Felvételi határozat közlése (felsőoktatási intézmények)
2015. július 23-tól
folyamatosan

Fellebbezés határideje: a besorolási döntés – a honlap 

megszemélyesített részén történt – közlésétől számított 15 

napon belül

legkésőbb
2015. augusztus 24-ig
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8 Fókuszban

díjazták a legjobbakat!

2015. január 28-án, szerdán került sor a Meste-
rek és Tanítványok címet viselő díjátadó ünnep-
ségre. A rendezvényen a Kiváló Konzulensi Ok-
levelek és az Esélyért Díjak kerültek átadásra, 
valamint a Miskolci Egyetem külön díjazta a kari 
Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést 
elért hallgatókat. Kiváló Konzulensi Oklevelet 
vett át az idei évben 22 oktató, akiket a Miskolci 
Egyetem kimagasló felkészítői munkájuk okán 
díjazott. Az Esélyért Díjat egyetemünk 2010-ben 
alapította azzal a céllal, hogy elismerje azoknak 
a témavezetőknek és diákoknak a munkáját, 
akik valamilyen esélyegyenlőséggel kapcsola-
tos témában készítették el dolgozatukat, eset-
legesen a munka elkészítője maga is hátrányos 
helyzetű térségből vagy környezetből származik. 
Az eseményen 5 hallgató vehette át az Esélyért 
Díjat. A TDK-n 1. helyezett hallgatók is helyet 
foglaltak az előadóteremben, a rendezvényen 
48 kari díjazott vett részt, akik elismerő oklevelet 
vehettek át az egyetem vezetőségétől. 
Az eseményt Prof. Dr. Wopera Zsuzsanna egye-
temi tanár, a Miskolci Egyetem Tudományos 
Diákköri Tanácsának elnöke nyitotta meg, majd 
Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektorhe-
lyettese beszélt a tehetséggondozás fontossá-
gáról és jelentőségéről. A 2014. évi konferencián  
összesen 44 szekcióban közel 300 előadás 
hangzott el, és kimagasló eredmény, hogy a 
Miskolci Egyetem 195 nevezéssel képviselteti 
magát az Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencia különböző szekcióiban országszerte. A 
további felkészüléshez és munkához sok sikert 
és kitartást kívánunk a hallgatóknak és az okta-
tóknak. Bízunk benne, hogy egyetemünk idén is 
sikeresen szerepel az OTDK-n, és hallgatóink 
tovább öregbítik a Miskolci Egyetem hírnevét.

Január 23-án rendezte meg tudományos konfe-
renciáját a Miskolci Egyetem BTK Modern Filo-
lógiai Intézete, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek 
és Nyelvtanárok Egyesülete, valamint az MTA 
Területi Bizottságának Nyelvtudományi Mun-
kabizottsága „Interkulturalitás, interkulturális 
kommunikáció és nyelvoktatás” címen.

A konferencia megnyitóján Dr. Fazekas Csaba, a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának tu-
dományos és nemzetközi dékánhelyettese, valamint 
Dr. Simigné Dr. Fenyő Sarolta, a MTA Területi Bi-
zottságának Nyelvtudományi Munkabizottságának 
elnöke köszöntötte személyesen a résztvevőket. 
Fazekas Csaba a köszöntőbeszédében azt emelte 
ki, hogy az idegen nyelvű kultúrákkal való érintkezés 
ma új dimenziókba került, valamint megköszönte 
kollégáinak a megszervezett konferenciát. Prof. Dr. 
Prószéky Gábor, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek 
és Nyelvtanárok Egyesületének elnöke levélben kö-
szöntötte a konferencia résztvevőit, mivel sajnálatos 
módon nem tudott megjelenni. 
A megnyitó után a résztvevők két plenáris előadást 
hallgathattak meg. Elsőként dr. Drahota-Szabó 
Erzsébet a „Fordítás mint interkulturális kommuni-
káció” címmel adott elő, illetve közös munkával a 
résztvevőket is sikeresen bevonta. A konferencia 
témájával kapcsolatban megfogalmazott tíz tételt, 
amelyeket szépirodalmi példákkal igyekezett alátá-
masztani, vagy éppen kétségbe vonni. A második 
plenáris előadást dr. Zimányi Árpád tartotta „Ko-
difikációnk elmélete és gyakorlata az új helyesírási 
szabályzat tükrében” címmel. Az új helyesírási sza-
bályzat készítési munkálataiba, újításaiba, vitatott 
kérdéseibe engedett bepillantást a résztvevőknek. 
A két előadást követően a konferencia résztvevői 
ebéd után szekcióüléseken vehettek részt, amelyek 
délután öt óráig tartottak.

Boldizsár Csongor

FókuszbaN a Nyelv

és az iNterkulturalitás
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„Régi-új helyszínre, Velencére tér vissza 
nyáron az EFOTT – tájékoztatott Maszlavér 
Gábor fesztiváligazgató. – A tóparti virágvá-
rosként is emlegetett népszerű 
üdülőterület remek természeti 
adottságokkal rendelkezik, 
kirándulócélpontnak kivá-
ló, de az egyéni, a csa-
pat- és extrémsportok 
szerelmesei is találnak 
itt programot maguknak 
bőséggel. Minden adott 
tehát ahhoz, hogy az esti 
koncerteket széles spektru-
mú nappali programkínálattal 
egészítsük ki.”
A főszervezők elmondása szerint a fesztiválo-
zók kérdőíves megkérdezése egyebek között 
rámutatott arra, hogy az EFOTT-ot (Egyete-
misták és Főiskolások Országos Turisztikai 
Találkozója) az emberközelsége, a barátsá-
gossága, a közösségkovácsoló ereje és az 
árai miatt kedvelik, és a látogatók igencsak 
preferálják a tóparti helyszíneket. 
„A velencei térség minden évben a dobogós 
kedvencek között szerepel, ezért is örültünk 
a házigazda, az Óbudai Egyetem helyszín-
javaslatának. A vízpart mellett kétségtelenül 
előnye, hogy mind tömegközlekedéssel, mind 
autóval könnyedén megközelíthető. Máskor 
szinte mindig nulláról indítjuk a szervezési 
feladatokat, de mivel Velencén három éve 
táboroztunk le utoljára, még frissek a tapasz-
talatok, amelyeket átültethetünk a 2015-ös 

EFOTT-ba” – tette hozzá Maszlavér Gábor.
A tavalyi, miskolctapolcai EFOTT 91.000 lá-
togatót vonzott, és a fesztiváligazgató tájé-

koztatása szerint ennek megdöntésére ké-
szülnek 2015-ben (a 2012-es velencei 

fesztiválon egyébként 86.000 részt-
vevő volt). A 40. EFOTT alkalmából 
igen szép számú és jó minőségű 
programkínálaton, és, mint mond-
ják, „extrán tuningolt meglepeté-
seken” dolgoznak a szervezők 
– minderről hamarosan több rész-

letet is felfednek.
A hetijegyek elővételben már rendel-

hetők, 15.490 forintos áron. További in-
formációt a fesztivál honlapján találhattok.

eFott – NegyveNedjére is szabadoN!
Ismerős helyszínen, Velencén rendezik meg július 14–19. között hazánk egyik legpatinásabb 
fesztiválját. A 2015-ös EFOTT házigazdája az Óbudai Egyetem lesz. Magyarország legna-
gyobb hallgatói bulija jubilál, és a 40. évforduló alkalmából a szervezők nagyobb partit 
ígérnek, mint valaha!
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10 Helyzetkép

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának Kulturális és Vizuális Antropológiai 
Intézete és a Jameson CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivált szervező Cine-
Mis Nonprofit Kft. között, már eddig is ha-
gyományosnak nevezhető együttműködés 
létezett. A két félt azzal a szándékkal emel-
te még magasabb szintre a közös munkát, 
hogy ez a megállapodás az eddigiek során 
kialakult munkakapcsolatok mentén bizto-
sítsa a két intézmény közös tevékenysé-
gének hatékonyságát. Az együttműködés 
4 fő területre terjed ki: 1. A felek együttmű-
ködnek a Jameson CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes 
versenyprogramjának összeállításában. 
2. A Cine-Mis Nonprofit Kft. az egyetem kul-
turális antropológia szakos hallgatói közül 10 
fő részére lehetőséget biztosít a Jameson 

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 
szervezésében és lebonyolításában való 
részvételre, amit az egyetem szakmai gya-
korlatként ismer el. 3. A felek együttműköd-
nek a Jameson CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál Roma-Kép programjának 
összeállításában és szervezésében. 4. A Ci-
ne-Mis Nonprofit Kft. évente egy alkalommal 
pályázatot hirdet az ME BTK Kulturális és Vi-
zuális Antropológiai Intézet hallgatói részére 
egyszeri 150.000,- forintos filmes támogatá-
si összeg elnyerésére. A támogatásra kizá-
rólag aktív hallgatói jogviszonnyal rendelke-
ző kulturális antropológia szakos hallgatók 
pályázhatnak. A pályázók szakmai zsűri előtt 
prezentálják filmterveiket. A zsűri a legjobb 
filmterv rendezőjét részesíti támogatásban, 
ennek fejében a pályázat nyertese vállalja, 
hogy a bemutatott filmterv alapján a követ-
kező év augusztus 1-ig elkészíti a filmjét. 
Az elkészült alkotás premierjére a Jameson 
CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivá-
lon, versenyen kívüli szekcióban kerül sor.
Az együttműködési megállapodást a Mis-
kolci Egyetem részéről dr. Horváth Zita 
rektorhelyettes, dr. Illésné dr. Kovács Mária 
bölcsészdékán és dr. Kotics József intézet-
igazgató, a Cine-Mis Nonprofit Kft. részéről a 
cég ügyvezető igazgatója, Bíró Tibor írta alá.

(forrás: uni-miskolc.hu)

Az egyetem és a Jameson Cinefest
még szorosabban működik együtt a jövőben
A Miskolci Egyetem vezetői és a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szervező Cine-Mis Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója 2015. január 20-án az egyetem szenátusi tanácstermében sajtónyil-
vános eseményen együttműködési megállapodást írtak alá.
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11Fókuszban

Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák 
Immáron negyedik alkalommal szervezett Disszeminációs Konferenciát januárban a Miskolci Egyetem 
4-es Kiválósági Központja, Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák címmel, mely a Miskolci 
Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara, a GÉP folyóirat, az Annals Hunedoara folyóirat és az 
Acta Technica folyóirat együttműködésével valósult meg.

A konferencia kapcsolódik „A felsőoktatás 
minőségének javítása kiválósági központok 
fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem 
stratégiai kutatási területein” című korábbi 
TÁMOP pályázathoz.
"A projekt elsődleges célja a Miskolci Egye-
tem vonzerejének növelése az oktatás és ku-
tatás minőségének javításán keresztül. Ennek 
érdekében szükséges a hazai és nemzetközi 
rangos folyóiratokban való publikálás. A pá-
lyázat keretében a Miskolci Egyetem oktatói 
és kutatói 1302, hazai és nemzetközi szakfo-
lyóiratokban megjelenő cikk megírását vállal-
ták.
A Kiválósági Központ összesen hét tudo-
mányos műhelyet foglal magába, melyek 
egy-egy intézet és intézeti tanszék köré 
szerveződnek. Az itt dolgozó oktatók célja a 
hallgatók bevonása a kutatásokba, gondolva 
itt nem csupán a doktorandusz, hanem akár 
BSc, MSc képzésben részt vevő diákokra is, 
annak érdekében, hogy minél korábban meg-
ismerkedjenek a tudományos munkával. 
A központ programjához kapcsolódva nem 
egy hallgató nyújtott már kiemelkedő tel-
jesítményt, illetve készített színvonalas 

TDK-dolgozatot." – hangsúlyozta Prof. Dr. 
Jármai Károly, a 4-es Kiválósági Központ ve-
zetője.
A januári konferencia szintén e program je-
gyében zajlott, teret biztosítva a kutatási ered-
mények bemutatásának. Egyfajta fórumot te-
remtve ezáltal az ipari szakemberek, diákok 
és oktatók között, mert bár a publikációk is 
hozzáférhetők, a konferencián lehetőség nyí-
lik kérdések felvetésére is. 
A konferenciát Jármai Károly nyitotta meg, 
majd rövid 10‒10 perces előadások kere-
tében ismertették kutatási eredményeiket a 
résztvevők. 
"A projekt alapvetően három fő szegmensre 
bontható. Az első lépés a hallgatók bevonása 
a kutatásba, majd az eredmények publiká-
lása, végül ezen eredmények ismertetése a 
konferencia keretein belül. E folyamat során 
olyan tudásanyag jön létre, mely egyaránt be-
építhető a felsőoktatásba és hasznosítható az 
iparban. 
A kutatások valós, az iparban fellépő problé-
mákra keresik a választ; cél a hatékonyság 
növelése, a költségek csökkentése. Ennek 
következtében egyre szorosabb lehet az 
együttműködés az ipar és a felsőoktatás kö-
zött." – mondta Jármai Károly.

Báthori Kinga
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Éva ötlete valójában teljesen hétköznapi ere-
detű. A fiatal lány nagyon szeret főzni, viszont 
nagyon nem szereti például, hogy a nagyáru-
házakban vásárolt bazsalikom általában pár 
nap múlva elpusztul, amivel együtt az addigi 
gondozásra fordított energia is kárba vész. 
Így szeretett volna egy olyan praktikus meg-
oldást keresni erre a problémára, amely esz-
tétikus és lehetőség szerint helytakarékos is 
egyben, amellett, hogy természetesen segít 
tovább megőrizni a fűszernövényeket azok 
legjobb felhasználhatóságának érdekében.
Az ötletgazda 2013 nyarán kezdett el fog-
lalkozni a városi zöldfelületek növelésének 
lehetőségeivel. Eleinte csak külföldi példák 
tanulmányozásába ásta bele magát, ké-
sőbb kezdett el kifejezetten a zöldfalakkal 
foglalkozni. Ekkor hallott egy ismerősétől 
az i.e.Smart pályázatról, így belefogott saját 
ötlete, az Essential Vertical Architecture tö-
kéletesítésébe. Az elnevezés azért is külön-
leges, mert Éva neve áll össze az angol sza-
vak kezdőbetűiből, így egy rövid és könnyen 
megjegyezhető márkanévként jelenhet meg 
az eVa.
A start-up számos nemzetközi megmérette-
tésen ért el rendkívül jó eredményeket, így 
a fiatal vállalkozó számára egyértelmű volt, 
hogy érdemes dolgozni a projekten. A ren-
geteg munka eredményeként már a proto-
típus is rendkívül vonzó termék képét vetíti 
előre, a hozzá társított tulajdonságok pedig 
a legfontosabb mai trendekhez és társadalmi 

elvárásokhoz illeszkednek. Hiszen az eVa 
nemcsak egy egyszerű zöldfal, ugyanis hoz-
zájárul a szemlélet- és életmódváltás előse-
gítéséhez, az egészséges étkezéshez és a 
gyermekek tudatos neveléséhez is.
A termék egy olyan intelligens fal, mely hasz-
nos funkciói mellett igazodik a felgyorsult 
életritmushoz, méghozzá egy mobil appliká-
ció segítségével, amivel akár a világ másik 
feléről is ellenőrizhetők a szenzorok által 
megfigyelt növények.
Igényesen kialakított, finom anyagokból ké-
szült alkatrészei egyedi designnal rendelkez-
nek, ugyanakkor fontos szempont, hogy min-
den háztartás számára elérhető árú legyen. 
Természetesen igény szerint kivitelezhető 
luxus minőségben is.
A meglévő környezethez igazítható, célja, 
hogy minden otthonba becsempésszen egy 
darabot a természetből. További hasznos 
hatásai a levegő tisztítása és a szállópor 
megkötése, ami súlyos probléma a nagyvá-
rosokban.
A falon minden növény ehető, ez különösen 
fontos lehet a kisgyermekes családok, a 
gasztrofanatikusok és a kisállattartók szá-
mára.
Az urbanizáció, a rohanó életmód és a 
stressz káros hatásai is enyhíthetők a fal élő 
elemeivel, illetve a zöld szín nyugtató ere-
je is dominál a koncepcióban. Megfelelően 
összeválogatott növényekkel akár komplex 
kúrák is összeállíthatók, ezzel elkerülve a fe-
lesleges kemikáliák szervezetbe jutását.
Egy növény élettartamának, érzékenységé-
nek és életperiódusainak nyomon követésé-
vel azt is megmutatja ez az innovatív ötlet, 
hogy milyen hosszú idő szükséges a meg-
újuláshoz, illetve hogy mennyire fontos mai 
világunkban a hosszú távú fenntarthatóság.

Tóth Orsi

eVa – MEGúJuLÓ TErMÉSzET Az OTTHONODBAN

Az őszi szemeszterben megrendezett Gazdász Szakmai Napok keretén belül fiatal vállalko-
zók innovatív ötleteivel ismerkedhettek meg a rendezvény résztvevői. Egyikük, Wrhovina Éva, 
a budapesti Corvinus Egyetemen végzett környezetgazdálkodási mérnök szakon, és Trend 
rovatunkban ezúttal az általa megálmodott intelligens zöldfal koncepcióját mutatjuk be.
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TrAWOrK – „HOGy A SOrSFOrDíTÓ TALáLKOzáSOK
NE CSAK A VÉLETLENEN MúLJANAK”

A Gazdász Szakmai Napokon találkozhattatok Tóth Barnabással, a Trawork telefonos al-
kalmazás megálmodójával, rovatunkban ezúttal ezt az előremutató, hasznos kis appliká-
ciót szeretnénk bemutatni nektek, mellyel Barnabás III. helyezést ért el tavaly novemberben 
a Be SMArT üzleti ötletek versenyének döntőjében.

Egy ún. proximity-based (közelség-alapú) 
social networking GPS-támogatott alkalma-
zásról van szó, amely a GPS-támogatott ran-
dialkalmazásokhoz (Tinder, Hinge) hasonló 
elven működik. Ezeknek a professzionális, 
üzlet- és karrierfejlesztési pozicionálású vál-
tozatát szerette volna elkészíteni az ötletgaz-
da. Így ez az alkalmazás képes megmutatni, 
hogy a közelünkben levő személyek milyen 
iparágban dolgoznak, milyen szakterületen, 
esetleg egy egyetemre járt-e az illető az app-
likáció használójával. 
A mobil app így képes megoldást nyújtani a 
kapcsolati tőke esetleges hiányára, kényel-
mesebbé teheti a networkinget. Előnye, hogy 
nem kell előre egyeztetett időpontban és he-
lyen megjelenni, hanem elég észrevenni és 
kihasználni a TraWork segítségével a köze-
lünkben levő temérdek lehetőséget.
Barnabás ötletében egy másik opció is rej-
lik. Mivel a virtuális hirdetések sokszor lát-
hatatlanok, emiatt kihasználható lenne az 
a lehetőség, hogy például egy frissen meg-
nyílt könyvelőiroda, amelyik nem rendelkezik 
keresőoptimalizált weboldallal, tudjon úgy 
új ügyfelekhez jutni, hogy az adott lokáció-
ban keresők számára az ő elérhetőségét 
dobja ki első helyen az alkalmazás. Így egy 

hagyományos Google-keresésnél verseny-
képesebb módszert tud nyújtani a felhasz-
nálóknak.
Ezen felül egyes cégek különböző marke-
ting-akcióinak sikerességét is képes len-
ne növelni a TraWork. A geotracking és az 
iparági hovatartozás összekapcsolásával 
ugyanis az is megállapítható lenne a segítsé-
gével, hogy adott buszjáraton utazik például 
a legtöbb fogorvos, tehát arra a viszonylatra 
érdemes reklámot elhelyezni.
Az elsősorban amerikai piacra tervezett in-
nováció felhasználóinak száma várhatóan 
két éven belül a duplájára is növekedhet, a 
piac mérete pedig 2016-ra elérheti a 2 milli-
árd dollárt is.
A projekt eddig megnyerte a TÁMOP 2.3.6 
(Fiatal vállalkozók támogatása) programjá-
nak A és B komponensét is mely vállalkozói 
ismereteket nyújtó képzést, és vissza nem 
térítendő támogatást foglal magában. Továb-
bá az ESRI amerikai, geoinformatikai alkal-
mazásokat fejlesztő cég nevével fémjelzett 
„Melyik 2014 legjobb térinformatikai startup-
ja?” megmérettetésen 79 pályázó közül be-
került az első 5 közé.

Tóth Orsi
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Általában az emberek akkor kezdenek el fog-
lalkozni az egészségükkel, amikor már nincs 
meg, ha már gyógyíthatatlanul tönkrement, 
fájdalmaik jelentkeznek, és csak ekkor kezdik 
értékelni, milyen nagy ajándék az egészség. 
Gondolkodtál már azon, hogy az életmódod 
mennyire egészséges? Mennyit költünk orvos-
ra és gyógyszerekre? Sokba kerül az egészsé-
ges élet? És mibe a betegség? Legjobb befek-
tetés az egészség.

Helyes táplálkozás
Ez a legfontosabb alappillére az 

egészséges életmódnak. Szer-
vezetünknek változatosságra 
van szüksége, és itt termé-
szetesen nem a különféle 
E-betűs adalékanyagokkal 
és ízfokozókkal telezsúfolt 
chipsekre és energiaitalokra 
gondolunk, hanem a vitami-

nokban és nyomelemekben 
gazdag szezonális zöldségekre, 

gyümölcsökre, magvakra, illetve 
különböző húsokra és halakra. 

Mozgás
A legjobb lenne, ha minden nap tudnánk 
időt szakítani egy kis testmozgásra, mert a 
szervezetünknek az optimális működés ér-
dekében nagy szüksége van arra, hogy rend-
szeresen megmozgassuk. Ezáltal testünk 
folyamatosan fitten lenne tartva, ami sokat 
segítene az egészség megtartásában. Talál-
junk ennek érdekében egy sportot, amiben 
örömünket leljük, így nem kell a testmozgás 
miatt aggódnunk.

Pihenés
Egészségünk nagy ellenfele a stressz. Meg 
kell tanulni elfelejteni a napi gondokat, leg-
alábbis addig, amíg a szervezetünk kipihe-
ni magát. Mindenkinek szüksége van arra, 
hogy erőt gyűjtsön, regenerálódjon mind 
fizikai, mind pedig szellemi értelemben. Ha 
hosszú távon túlhajszoljuk magunkat, az 
egyenes útként vezet a különböző betegsé-
gek kialakulásához.

Harangi Tünde

Az EGÉSzSÉGES ÉLETMÓD ALAPJAI
,,LEGNAGyOBB KINCSüNK Az EGÉSzSÉG”
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Hallottál már a bioszaunáról?
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15Trend & Tech

Hideg, téli hétköznapokon kiváló választás 
lehet a szauna. Akár a hagyományos finn 
szaunázást, akár az infraszaunát választod, 
kellemes kikapcsolódásban lesz részed. A 
szaunázás stresszoldó és nyugtató hatása 
pozitívan hat szervezetünkre. A rendszeres 
szaunázás immunerősítő, így megelőzheted 
a légúti megbetegedéseket. Emellett az ér-
rendszer megfelelő működését is nagyban 
támogatja, a bőröd pórusai kitágulnak, így 
nagyobb mennyiségben távoznak a salak-
anyagok a testedből, a hirtelen hidegben 
ezek összehúzódnak és elzárják az utat a 
baktériumok és vírusok elől. Napjainkban 
már számos gyógyfürdő, szanatórium és 
rehabilitációs központ is rendelkezik finn 
szaunával és infrakabinnal, esetenként hid-
roszaunával is.

Amikor a finn szaunába lépsz be, olyan ér-
zést kelt, mintha egy klasszikus rituáléban 
vennél részt, félreteszed a napi gondokat, és 
mindenről megfeledkezhetsz. A szauna fon-
tos szerepet játszik a rossz érzéseid, gond-
jaid elűzésében. Szaunázás után vegyél 
igénybe egy frissítő zuhanyt, ha teheted, 
hemperegj meg a hóban vagy egyszerűen 
élvezd a hűsítő szelet. Majd ismételd meg 
ezt háromszor, hogy hatékony legyen. Ha 
számodra fontos az egészséged megőrzése 
mellett a jó társaság, a finn szaunában nem 
fogsz csalódni.

Ha túl forró neked a finn szauna, ideális vá-
lasztás lehet számodra a bioszauna. Ebben 
ugyanis a maximális hőmérséklet 40‒50 °C 
amely kellemes klímát teremt a tested szá-
mára. Hőenergiával gyógyít, termoterápiás 
eljárások közül is a meleg erejével fejti ki ha-
tását. A bioszaunának másik érdekessége a 
fényterápia. A mennyezeten különböző szí-
nű fénycsövek világítanak, melyek más-más 

hatással vannak testünkre, lelkünkre.  Ez a 
tökéletes választás azoknak, akik tudják ér-
tékelni a XXI. század technikai csodáit. 

A mai felgyorsult világban nem mindenkinek 
van elég ideje ellazítani magát úgy, hogy azt 
egészségesen tegye, de a jó hír az, hogy 
az infrakabint pont ezeknek az emberek-
nek találták ki. Használata könnyebben be-
illeszthető a napirendbe. Mindenki számára 
könnyen elérhető, kis helyigénye miatt be 
tudod illeszteni életteredbe, fürdőszobádba, 
de lehet a nappalid része vagy akár teraszod 
dísze is. Méregtelenítés melletti másik pozi-
tívuma a fogyasztó hatása. Használata alatt 
akár 500‒800 kalóriát is elégethetsz. 

A hidegterápia -180 °C fokos kezeléssel 
csökkenti az izületi fájdalmakat, fáradság-
érzésünk elmúlik, sőt nyálhatártyák és a 
belső szerveink vérkeringését is fokozza. 
Megfigyelhető az ödémák csökkenése is. Az 
extrém alacsony hőmérséklet ellenére nem 
fagy meg a testünk, mivel a fülkében a leve-
gő rendkívül száraz. Fázni is érdemes, mert 
egészséges, gyógyító és fogyasztó.

Harangi Tünde

SzAuNA, AMI FELFrISSíT ÉS KIKAPCSOL

A klasszikus finn szauna:

Hallottál már a bioszaunáról?

Infrakabin, a stílusos szauna

Jégkorszaki gyógyulás módszere:
a krioszauna (hidegterápia):
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16 One step 

Mi most részletesen leírjuk, mit, hogyan, és 
milyen sorrendben kell tenned ahhoz, hogy 
időben leabszolválhass!
Jó, ha tudod: az utolsó éved nem csak a tan-
év végétől forog majd a formalitások körül. 
Sok karon előre kérnek előzetes kreditbe-
számítási lapokat, különböző formanyomtat-
ványokat és a szakdolgozat-téma engedé-
lyeztetésével kapcsolatos kérvényeket még 
az első félévben vagy a második szemeszter 
elején! Jó ezeknek utánajárni az adott szak 
Tanulmányi Osztályán, nehogy lecsússz róla, 
és ez gátolja meg, hogy időben végezhess! 
De mi történik a legvégén?

A záróvizsga napja

• Még a záróvizsga nyitásakor mindenkinek 
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy ren-
delkezik-e a diplomaátvételhez szükséges 
nyelvvizsgával/nyelvvizsgákkal, illetve arról 

is, hogy részt kíván-e venni a diplomaátadó 
szenátusi ülésen, azaz a diplomaosztón.

• Ezután elkezdődik a záróvizsga, először a 
diplomavédésekkel, de folyamatosan megy 
közben a megvédett diplomás hallgatók té-
telhúzása.

• Sikeres diplomavédés után a hallgató húz 
az egész képzést átfogó záróvizsgatételek 
közül. Általában kettőt (egy alapszakkal 
kapcsolatosat és egy szakirányos tételt).

• A kidolgozási idő után az adott tétel témájá-
ban kompetens tanárral fogsz beszélgetni.

• A záróvizsga zárásakor mindenkinek el-
mondják a védésért és a tételhúzásért ka-
pott jegyeit, és mindenki megkapja a már 
„összefésült” NAGY diplomajegyét. A végső 
jegy a védésből, a tételhúzásból, a féléves 
átlagokból, és egy-egy fontosabb tárgyból 
kapott érdemjegyből áll majd össze.

végzés utáN – hogyaN tovább?
Minden vizsgád kipipálva, rengeteg szép és tartalmas év mögötted, sőt kezedben a nagy 
munkád gyümölcse, a szakdolgozatod is. Most merre tovább? Februári számunkban nem az 
egyetem utáni évekről írunk, hanem egy még kézzelfoghatóbb témát járunk részletesen körül: 
sokan bajban vannak ugyanis a végzés nehézségeivel, a záróvizsgával és az azt követő 
teendőkkel.
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17One step
Túl a vizsgán

Sikeresen vetted az akadályokat. Íme, a kö-
vetkező lépés.
A záróvizsga után a mesterszakra jelentke-
zőknek elkészítenek egy diploma másolatot, 
melyet a féléves súlyozott átlagokkal együtt 
kell csatolni a többi szükséges dokumentum-
hoz (nyelvvizsga, leckekönyv stb.). Fontos és 
nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy sok 
helyen a végső dokumentálási folyamat már 
az év elején megkezdődik! Az első szemesz-
ter leckekönyvét (neptunról) kinyomtatva, a 
nyelvvizsgaeredményekkel együtt sok karon 
már február elején le kell adni! Ezeket egé-
szíted majd ki a tavasszal megszerzett diplo-
mamunkáddal.

A diplomaosztó

Aki részt kíván venni az ünnepségen, annak 
igazolni kell meglévő nyelvvizsgáját/nyelv-
vizsgáit. (Szakonként eltérő lehet a követel-
mény. Van, ahol elég egy darab középfokú, 
akad ahol szakmai nyelvvizsgára is szükség 
van!)

Ezt azért fontos kiemelni, mert csúszás nélkül 
lediplomázhatsz, ha június végéig megvan a 

nyelvvizsgád, de a diplomaosztón csak a má-
jus elejéig megérkezett nyelvvizsgák tulajdo-
nosai vehetnek részt!

Az utolsó utáni körök

1. Ezek után a kari honlapokról, egy úgyne-
vezett lemondási lapot kell letölteni, amelyen 
minden intézet szerepel, ahonnan bármilyen 
tárgyat felvett a hallgató. Ezeket az intézete-
ket végig kell járni, és mindenhol lepecsétel-
tetni a honlapról letöltött lapot. Ez azért fon-
tos, mert ezzel igazolod, hogy nincs semmi 
tartozásod az egyetem felé. Enélkül, nem 
tudsz leabszolválni!

Ezek között van: 
- a könyvtár
- a tanulmányi osztály
- a testnevelés tanszék
- a kollégiumok

2. Az utolsó állomáson, a EÜK-ön (=Egye-
temi Ügyfélszolgálati Központ) kötelezően le 
kell adni a diákot, hiszen már nem vagy rá 
jogosult, mivel nincsen tanulói jogviszonyod. 
Lehetőséged van viszont ideiglenes diákot 
kérni, hiszen a diákigazolványhoz való jo-
gosultságod még pár hónapig él! Ha pedig 
mesterszakra jelentkeztél, akkor még inkább 
előnyösebb ezt igényelni, hiszen pár hónap 
múlva újra itt tanulsz majd.

3. Ezek után nincs más dolgod, mint várni a 
levelet a diplomaosztó pontos helyéről és ide-
jéről, valamint a részletekről, mint például a 
jegyek átvételének helyéről és idejéről, vagy 
gazdászok és jogászok esetében a talár- és 
sapkaátvétel időpontjáról és menetéről, vala-
mint a kölcsönzési díj részleteiről.

Kerekes Bernadett

FONTOS! A karok közötti különbségekből eredően az események mene-
te esetlegesen eltérhet! Ha bármilyen kérdésed van, fordulj a EÜK-höz, 
ahol felviláégosítást kapsz!
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18 Kávézó

Húsz év nagyon sok idő és nagyon szép 
eredmény. Milyen koncepcióval indult 
1994-ben a Bokik?

Ehhez egy kicsit visszább kell mennünk. A 
Kamara egy 400 éves intézmény. Magyar-
országon 1850-ben, Miskolcon 1879-ben 
alakult. A jelenkori kamara 1994-ben kezdte 
meg működését, és az első szabadon vá-
lasztott magyar kormány alkotta meg, ettől 
az időponttól beszélhetünk a Bokik-ról. A 
Kamara életre hívója a magyar Parlament, 

vagyis a jogszabály, a fő cél pedig az volt, 
hogy egy olyan üzleti közösség, egy olyan 
általános érdekképviselet jöjjön létre az 
országban és a megyében is, amely vala-
mennyi gazdasági szereplőt összefog, és 
megpróbálja kamarai módszerekkel őket 
segíteni, támogatni és szervezni. Ennek van 
egy választási folyamata, amely eredménye-
ként megválasztják a kamarai testületeket, 
így az elnököt is. Mivel a Kamara munka-
szervezeti háttérrel is bír, ezért közel 30 fő-
állású munkatárs segíti a testület működését 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Mi volt a Kamara elsődleges feladata? 

A kamarának 3‒4 főpontban összefoglalható 
feladatába tartoznak a nemzetközi és az üz-
leti kapcsolatok fejlesztései. Ez egy kamarai 
tradíció, és mivel ez egy világszervezet és 
egy nemzetközi hálózat, Los Angelesben 
vagy Vlagyivosztokban is ugyanazt értik 
alatta, mint amit mi itt, Miskolcon. A kamará-
nak nagy szerepe van még a térségi gazda-
ságfejlesztési programok kialakításában, és 
a vállalati-gazdasági élet szervezése is rajta 
keresztül történik. Az államtól szakképzés-
ben, oktatásban, felnőttképzésben és most 
már a felsőoktatásban is kapunk feladato-
kat. Rengeteg szolgáltatást végzünk, hiszen 
a tagok, a vállalatok kamarai tagdíjat fizet-
nek, és ezért cserébe elvárnak információt, 
tanácsadást és rengetegféle szolgáltatást 
tőlünk. 

„a NagyvállalatokNak szakemberekre

és tudásra vaN szükségük, Nem pedig a papírra”

bihall tamással beszélgettüNk

November 29-én, a Kamara Napján ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Bokik, 
vagyis a Borsod-Abaúj-zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. E jeles alkalomból fo-
gadott minket Bihall Tamás, a Kamara elnöke, aki mesélt a Bokik legfontosabb eredményeiről, 
a Kamara szerepéről a duális képzésben és arról is, hogy milyen lehetőségeik vannak a 
Miskolci egyetemistáknak a gazdasági és nagyvállalati életben.
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19Kávézó
Mi az Ön feladata a Bokik-nál?

Mivel a Kamara az egy piramisszerű szer-
kezet, ezért az elnöknek az a feladata, hogy 
összefogja az egészet, irányítsa és koordi-
nálja a munkálatokat. Én elsősorban az el-
nökség munkáját végzem, de rendszerint a 
kamarai munkaszervezettel együtt dolgozom. 
Aktív elnök vagyok, nekem ez társadalmi 
munka, de nagyon szeretem csinálni, és lá-
tom az értelmét.

Milyen eredményekkel büszkélkedhetnek 
a térség gazdasági fejlesztésében?

Azt tudni kell, hogy ’94 környékén a megye 
gazdasága teljesen összeomlott. Két pillére 
volt, a kohászat és a bányászat, és mind a 
kettőt kivégezte a világgazdasági válság, 
ahogy megtette azt Angliában, Franciaor-
szágban és Németországban is. Miskolcon 
közel 100 ezer munkahely szűnt meg, ami 
brutálisan nagy szám, és ha világháború lett 
volna, akkor sem szenvedett volna ekkora 
kárt a megye, mint ennek a két tradicionális 
iparágnak az eltűnésével. A térség gazda-
ságának talpon maradása volt az első nagy 
feladat és az első nagy siker, mert a kamara 
is részese volt ennek.  A másik nagyon fontos 
siker az volt, hogy a kamarai rendszert sike-
rült elfogadottá tenni a vállalkozások többsé-
gének a körében. A harmadik nagy eredmény 
az, hogy már a ’94-es kamarai törvénnyel 
beléptünk a szakképzés világába, és ez töret-
lenül fejlődik, hiszen mára a kamara a szak-
képzés meghatározó szereplője. A negyedik 
azok a szolgáltatások és kamarai rendezvé-
nyek, amelyeket szervezünk.

Milyen kapcsolatban áll a Bokik és a Mis-
kolci Egyetem?

A gazdaságnak, a tudománynak és az ok-
tatásnak nagyon szoros kapcsolata van 
egymással.  Manapság az oktatás nagyon 
eltávolodott a reálszférától, ezalatt azt ér-
tem, hogy a gyerekek és diákok nagyon sok 
elméleti információt kapnak, viszont annál ke-
vesebb gyakorlati ismeretet. Az egyetemisták 

nincsenek rendesen felkészítve arról, hogy a 
mai gazdaság milyen szabályok szerint mű-
ködik, nem ismerik a pénz, a részvénytársa-
ság, a kft. és a kamat fogalmát. Ha ezekről 
átfogó, tisztességes képet közvetítenének 
a hallgatók felé, akkor lehet, nem lett vol-
na ennyi devizahiteles. Ez egy szorosan 
összetartozó terület, a Miskolci Egyetem a 
régiónak egy értéke, tőkevonzó képessége 
van, mert nagyon sok cég, például a Bosch 
azért jött Miskolcra, mert egy nagyon színvo-
nalas kutatói hátér áll itt a rendelkezésükre. 
Erre nagyon büszkék vagyunk, de elenged-
hetetlen, hogy a Miskolci Egyetem és az ipar 
kapcsolata egyre szorosabbá váljon, ebben 
szeretnénk mi is segíteni, és ennek egyik 
eszköze a duális képzés.

Jelenleg melyik gazdasági ágazat küzd a 
legjobban a munkaerőhiánnyal?

A kamarának egyik feladata, hogy a gazdaság 
véleményét folyamatosan gyűjtse, így általá-
nosságban elmondható, hogy a legnagyobb 
hiány mérnökökből van. Ehhez hozzátartozik 
az is, hogy jó mérnökökből van hiány, akik 
nyelvtudással rendelkeznek, akikben megvan 
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a valós ismeret és ezeknek a gyakorlatban 
való kihasználása. Közgazdász vagyok, és 
amikor én végeztem, még úgy működött a 
rendszer, hogy az egyetem után elmentem 
egy nagykereskedési céghez dolgozni. Az 
első évben körbevittek a vállalat minden 
pontján, hogy megtanuljam a működését. Ma 
ennyi idő nincsen, hiszen azt várják el a cé-
gek a frissen diplomázott mérnököktől, hogy 
már az első pillanattól kezdve önálló munka-
végzésre legyenek képesek. Mivel a Miskolci 
Egyetemnek a mérnökképzése az egyik fő 
erőssége, ezért erre érdemes odafigyelni. 
A másik problémás terület a szakmunkások 
hiánya, jellemzően az ipargépészeti szak-
ágban, tehát a gépkezelő, esztergályos, 
hegesztő, villanyszerelő is hiányszakmának 
számít. Jó lenne, ha az iskolák ezeket is ké-
peznék. A Miskolci Egyetemre visszatérve, 
nagy hiány lehet még egy jó jogász, közgaz-
dász és bölcsész is, de jellemzően a fő hi-
ányt a mérnökben mérjük. Nagy szükség van 
arra, hogy az egész oktatási rendszert egy 
kicsit megújítsák.

Ennek fontos eszköze lehet a duális kép-
zés, amely keretein belül a fiatalok minő-
ségi vállalatokhoz is eljuthatnak gyakor-
latozni…

Németországban a duális képzést 40 éve, 
1975-ben vezették be, és mostanra mondják 
azt, hogy talán már duális képzés van náluk. 
Ez egy nagyon hosszú út. Itt a fiataloknak 
azt kell látniuk, hogy ha például egy gépész 
részt vesz a Bosch által szervezett duális 
képzésben, akkor nagyon valószínű, hogy 
egy biztos életpályája lesz, mert egy olyan 
cégnek a hátterével tanulja meg a gyakorla-
tot, ahol szükség lesz rá, keresni fogják. Vi-
szont itt tényleg a tudást kell megszerezniük, 
ráadásul osztott módon. 26 hétig az Egyete-
men, 22 hétig a gazdasági szereplőnél kell 
tanulni. Ha a gazdasági világba kerül egy 
hallgató, ha tetszik neki, ha nem, dolgoznia 
kell. Ilyen értelemben a diákok szabadságát 
korlátozza ez a rendszer, hiszen a szünidő is 
megrövidül, de ezért cserébe egy biztos élet-
pályát és egzisztenciát képes garantálni. Mi 
itt a Bokik-nál abban tudunk segíteni, hogy 
felhajtjuk azokat a cégeket, akik hajlandóak 
és képesek a fiatalokat fogadni és nevelni. 
Ha megkeresnek minket az egyetemről és 
megkérdezik, hogy milyen cégek kerülhet-
nek szóba, a kamara biztosan segíteni fog. 
Címeket adunk, és ha látunk munkakeresle-
tet a gazdaságban, azt továbbítjuk. Ha van 
igény rá, tudunk vinni kiemelkedő szakem-
bereket, akik a saját cégüket profi módon, 
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világszínvonalon működtetik, és ők átadhat-
ják tapasztalataikat a hallgatóknak. Megérné 
olyan kurzusokat tartani, ahol a diákoknak 
meg van hirdetve egy gazdasági konzultáció. 
Mi abban tudnánk segíteni, hogy ezekre az 
előadásokra alkalmas és komoly szakembe-
reket szerveznénk.
A másik, amiből ki tudjuk venni a részünket, 
hogy a Miskolci Egyetemmel együtt kidolgoz-
zuk a tananyagokat. Ez egy új dolog, de egy-
általán nem egyszerű feladat. Az egyetem-
nek is értenie kell, a kamarának is tudnia kell 
benne segíteni, és a vállalatokat is fel kell 
készíteni, mert ezt eddig nem csinálta senki. 
Hátrányt nem látok a duális oktatási rend-
szerben, mert piacképes tudást, gyakorlatot, 
munkatapasztalatot fog szerezni a hallgató, 
vállalati kapcsolatokat építhet, viszont ennek 
az ára az, hogy az egyetemi kényelmesebb 
élet egy kicsit dolgosabb lesz. Olyan időket 
élünk, hogy mindenkinek, aki talpon akar 
maradni, az élete arról szól, hogy a tudást 
ténylegesen kamatoztassa az életben.

Milyen elvárásai vannak a gazdaság kü-
lönböző szereplőinek a hallgatókkal és a 
felsőoktatási intézményekkel szemben?

A felsőoktatás felé az, hogy több gyakorlati is-
meretet adjanak a hallgatóknak. Ez azért ne-
héz, mert lehet, hogy az oktatóknak sincsen 
meg a kellő tapasztalata, hiszen nagyon sok 
tanár nem járt még ipari üzemekben. Mint 
hallgató, egyszer megtanulta, ledoktorált, 
jegyzeteket írt, de ki tudja, hogy az akkori 
technológia a jelenleg élen járó technológiá-
val milyen viszonyban van. Ez nem kritika, ez 
egy olyan helyzet, amin javítani kell. Az ame-
rikai egyetemek, ahogy én látom, egyszerű-
en azért a legjobbak, mert amit tanulnak a 
hallgatók, azt a gazdasági élvonalban dolgo-
zóktól tanulják. Ez a duális képzés is ilyen 
szeretne lenni, de nem lesz könnyű. Renge-
teg ellenérdeket táplál. A vállalatok és cégek 
elvárása a magas szintű elméleti ismeret, és 
érteni kell a gyakorlatban, hogy mi mit jelent, 
és tudni kell azokat alkalmazni. Mindemellett 
nagyon fontos a jó kommunikációs készség, 
az önálló munkavégzés és természetesen a 
nyelvtudás, hiszen a potenciális cégek mind 

nemzetközi vállalatok, így például a MOL-nál 
már az első héten kihullik az, akinek nincsen 
megfelelő nyelvtudása. Azt gondolom, hogy 
ezekhez kellene az egyetemi életben alkal-
mazkodni.

Mi a legnagyobb probléma, ami a hallga-
tókat és a Miskolci Egyetemet érinti?

A legnagyobb probléma az, hogy a hallga-
tók 90%-a elmegy Miskolcról, és sajnos ez 
egész Borsod-Abaúj-Zemplén megyét jel-
lemzi. Ha mindenki elmegy, akkor Miskolc-
nak és az Egyetemnek is vége. Azt gondo-
lom, hogy ez a folyamat most megállt, de 
attól még probléma. A megye lakossága az 
utóbbi 20 évben 40‒50 ezer fővel csökkent, 
ami egy kisebb város. A legrosszabb, hogy 
ez egy negatív csökkenés, tehát a tehetsé-
ges, fiatal diplomások mennek el, és renge-
teg képzetlen, szegény ember marad hátra, 
akiknek a kitörési lehetősége egyenlő a nul-
lával. Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy 
a miskolci egyetemisták itthon maradjanak, 
itthon kamatoztassák a tehetségüket, csalá-
dot alapítsanak, lakásokat kapjanak. Régen, 
amikor én végeztem, akkor a városok úgy 
csábították magukhoz az egyetemistákat, 
hogy lakásokat adtak nekik. Ilyen progra-
mokra lenne szükség, hogy a hallgatók ne 
akarjanak elmenni Miskolcról. Másrészről a 
diákoknak azt is meg kell érteniük, hogy at-
tól még, hogy átmegyek a vizsgán kettessel, 
megvan a félévem és a diplomám, esélytelen 
bármit is kezdeni a munkaerőpiacon.
A tényleges szakmai tudás elengedhetetlen, 
mert a nagyobb cégek meg fogják kérdezni, 
hogy mit is tudunk. Itt helyt kell állni. Hiába 
van emberhiány, mert ha lerí róla, hogy pél-
dául egy rossz mérnök, nem fogják felvenni. 
A nagy vállalatoknak szakemberekre és a 
tudásra van szüksége, nem pedig papírra. A 
jövőt ez a generáció adja, és ezt látnia kell 
mindenkinek.

Keszi Bálint
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Why did you decide to leave your home 
country?
I was an exchange student, I was doing an 
MA in German at the University of Mainz, and 
I ended up staying there. I liked living in Ger-
many but when I realized I had to end that, a 
chance came to teach in Hungary.  I wanted 
to teach in Eastern Europe somewhere, I sent 
letters to embassies, and I got back a letter 
from Miskolc. I came to visit for just two days, 
and I liked it so much, I thought I would defin-
itely come and teach here. I thought it would 
be for a year or two, but that year or two has 
become twenty-four now.

How did you become a teacher at the uni-
versity?

I taught for three years in a secondary school, 
Avasi Gimnázium. At the end of those three 
years, I got married. I thought it was better 
not to work together with my wife, who was a 
German teacher there, so I came here to start 
teaching at the university.
It surprises me that you mentioned that 
you were interested in Eastern Europe, be-
cause in my view, we Eastern Europeans 
don’t think that we’re that interesting for 
foreigners. Why did you want to teach in 
Hungary?
Because it’s different. I’d been living in West-
ern Germany for a number of years, and I 
came to a point where it was like living in 
America. I began to wonder what it was like to 
be in a foreign country again. I was teaching 
German and the American students told me 
these amazing discoveries they had when they 
understood the language a little bit, and I kind 
of wondered if I can have that again. Plus, at 
that time the Iron Curtain had just come down, 
and this place for most of us simply did not ex-
ist. There was this wall and you simply couldn’t 
even imagine what was on the other side, and 
I wanted to see it.

What did you think of Hungary when you 
first arrived?
I knew nothing about Hungary before, except 
for goulash, Zsazsa Gabor, and that this was 
one of the nicer places in Eastern Europe. It 
was different, the students were much more 
polite, they were well behaved, except when 
they got away from teachers. I noticed they 
tended back then to behave more childishly 
than American or German students. The other 
thing I noticed was that it looked like America 
fifty or sixty years ago, and it’s not a bad thing, 
it was a positive thing, because it was not so 
overrun with cars, people, development and 

“i Never would have imagiNed”
iNterview with ted bailey

This month, we had a conversation with Ted Bailey, who has been teaching American literature, 
American studies and writing classes at the Department of English Linguistics and Literature for 
more than twenty years. He spoke about why he left California and about his experiences in 
Hungary.
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business, it was a slower pace of life on the 
outside, on the inside it’s pretty hectic, it’s still 
very hectic.

How has Hungary changed since then?
The infrastructure is much nicer; there have 
been a lot of improvements since then. There 
are many more shops, you can buy many 
things that you couldn’t before. There are more 
cars, but not too many.  It looks nicer. The bad 
thing is that something needs to change in the 
thinking, Hungary is still as disorganized as it 
was before.  The students are different now, 
they are much more relaxed than they were 
twenty years ago.

You have been living in Hungary for more 
than twenty years, what do you feel, where 
do you belong more now, to Hungary or to 
the US?
You can never really become a Hungarian, 
that’s the interesting thing about Europe: if 
you’re an outsider, you’ll never be an insider. 
I’ve spent more time in Hungary than anywhere 
else, in Miskolc than in any other city, but still 
you’ll never be completely a member of that be-
cause of the language. If I went back to the US, 
I would have to start all over again, because 
all the friends have disappeared to different 
places. I like it in the US, but there are certain 
things about the US I don’t like anymore. So I 
don’t know, I stay in between?

When you were a child, and somebody said 
you that you would teach in Hungary as an 
adult, what would you have thought?
Just “that’s crazy”. I had the exact same 
thought when I first came here and I got mar-
ried. We started a baseball team at Avasi, and 
I remember standing on the pitcher’s mound 
between all of these fourteen-fifteen year old 
kids. I thought if anyone had ever told me that 
I would be standing on a baseball field in the 
middle of Central Europe, behind the Iron Cur-
tain; I never would have imagined that, I never 
imagined that.

What do you like in Hungary?
In Miskolc, I like that the mountains are so 
close. The Hungarian food is good – unhealthy, 
but it’s really good –, the beer is cheap. To be 
honest, I really like working here at the uni-
versity, the interaction with the students. It’s 
nice here that you actually meet people at the 
streets, that’s a lot of fun, in the US you don’t 
meet anybody, because nobody is out. It’s 
much friendlier here in that sense, but much 
more formal when people meet. The habits 
are still much more traditional than in the US 
or in Germany. For example, I never know who 
should go first through the doors, this rule ex-
ists nowhere else I have been.

Anett Schäffer

fo
tó

: K
iss

 V
ikt

o
r



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

------------

--------

24 Connection

According to a legend, St Valentine of 
Rome, who lived during the 3rd century, 
helped young men, who were forbidden to 
get married (because the Roman emperor 
Claudius II thought that only bachelors are 
good soldiers) by performing secret wedding 
ceremonies for them and their lovers. When 
he was imprisoned, he fell in love with the 
daughter of his jailer, or, in another version 
of the legend, he healed the blind girl, and 
Valentine sent him a letter signed as “From 
Your Valentine” before he was executed 
on 14th of February. But of course, as with 
every legend, there is much doubt about St 
Valentine’s story, there are many more vari-
ants of his legends, and there were more dif-
ferent St Valentines, and maybe their stories 
are combined together. But one thing is sure, 
St Valentine is the patron saint of love and 
happy marriages, and his feast is on 14th 
February not only in the Catholic Church, but 
also in the Anglican and Lutheran Churches. 
Despite the name of the festival, the 

history of Valentine’s day did not start with St 
Valentine, but much earlier with an ancient 
Roman pagan celebration, Lupercalia. In Ro-
man mythology, the god named Lupercus or 
Faunus is the god of shepherds and agricul-
ture, his festival was celebrated on the 15th 
of February. The festival was also connec-
ted to Lupa, the wolf who suckled the twin 
founders of Rome, Romulus and Remus. 
During the festival there was a sacrifice –as 
in the case of almost every Roman festival–, 
the sacrifice of goats and a dog. What is 
the connection between the Lupercalia and 
St Valentine’s Day? First of all, the date of 
the festivals, and Lupercalia was also partly 
about love, because Romans believed that 
the whipping of young women with whips 
made of the sacrificed goats’ hide during 
the festival ensured their fertility in the next 
year. The celebration also included a type of 
matchmaking. Young women’s names were 
put in a great urn, the bachelors drew from 
the names, and so couples were made for 
the festival’s time, or if they were lucky, for 
a longer time.

the day oF love 
the history oF valeNtiNe’s day, old aNd New traditioNs

Many people love Valentine’s Day, the heart-shaped decorations, the roses and the 
teddy bears, while others loathe even the idea of St Valentine. Nowadays, this pink and 
red holiday is mostly associated with the uK and the uS, but originally it has its roots in the 
ancient roman world.
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Februaries would be very different if Luper-
calia would have remained, but it was re-
placed by Valentine’s Day when Christianity 
spread. Valentine’s Day is mentioned in many 
poems and other literary works by Chaucer, 
Shakespeare and many other writers. During 
the Middle Ages, it was usual to give Valentine 
cards and gifts to the loved ones, and in the 
beginning of the 19th century the still very 
popular printed, ready-made Valentine cards 
appeared making both lovers and card pro-
ducers happy. It was a good idea because 
it made it easier to give something to your 
beloved, even if you are not really good in 
poem writing 
and decorat-
ing. Moreover, it 
made it easier for 
Valentines to hold 
their identities in 
secret because 
no handwriting 
was needed.
Since then it 
seems that the 
hype around 
Valentine’s Day 
becomes bigger 
and bigger by 
every year. Many 
people say that it became too commercial 
and it lost its meaning, even stating that now 
it is not the celebration of couples, but the 
celebration of post card, flower and chocol-
ate producers, which is, sadly, in a way, true. 

It is sure that a shop full of heart-shaped bal-
loons, chocolates and pink teddy bears can 
be too corny for many, but every couple can 
decide how they want to celebrate this day 
and create their own traditions, for example 
going to a pub instead of a fancy restaurant, 
watching horror movies together, or giving 
sci-fi books to each other. I don’t think that 
anybody needs to put aside the whole idea 
of Valentine’s Day, everybody can adapt it to 
their and to their partners’ views and wishes. 
A great date on the 14th February can be 
completely different from how an “ideal” 

Valentine ’s Day 
is depicted in the 
movies and com-
mercials. 
Moreover, singles 
have an altern-
ative, instead of 
Valentine’s Day, 
they can celebrate 
Single Awareness 
Day (SAD) on the 
15th of February, 
when single friends 
can exchange gifts 
and party together, 
celebrating that 

they love to be single. SAD is 
not as widely spread as its counterpart for 
couples, but it is worth spreading because in 
an ideal case it is not at all about self-pity 
or hating couples, but about accepting and 
loving our lifestyle or our current situation. 
Moreover, if you are single on the pinkest 
day of the year, you can still celebrate. In 
the US and in the UK, it is popular to give 
presents and Valentine cards to friends and 
family members as well; eventually, it is love, 
all types of love that we celebrate this day. 
Or if you really deeply hate this holiday, you 
can always go to an anti-Valentine’s Day 
Party or organize one, and postcard makers 
are also ready for this, you can even buy an-
ti-Valentine cards.

Anett Schäffer

bachelor agglegény
commercial kereskedelmi
corny giccses
to execute kivégez
fertility termékenység
to loathe gyűlöl
pagan pogány
shepherd pásztor, juhász
patron saint védőszent
to suckle szoptat
(to) whip korbács(ol)
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szerelem és hazugság az illatszertárbaN

illatszertár

László Miklós darabja, az Illatszertár arra a kérdésre keresi a választ, hogy át lehet-e a szere-
tetet gyűlöletté és a gyűlöletet szeretetté fordítani, vagy ez a két érzés olyannyira együtt jár 
a szerelem esetében, hogy felesleges is kettéválasztani őket.
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A Miskolci Nemzeti Színház előadását nem 
sokkal karácsony után láttam, s bár a fe-
nyőfás plakát és a darab végkifejlete a ka-
rácsonyhoz kötődik, egyáltalán nem csak az 
ünnep közelében élvezhető darab. A vígjáték 
a két világháború közötti békebeli időszak 
hétköznapi embereit, az ő szerelmi életüket 
és problémáikat jeleníti meg hol komolyab-
ban, hol szinte meseszerű könnyedséggel. 
Az egész mű a címbeli illatszertárban ját-
szódik, a szereplők az üzlet dolgozói, vevői 
és, természetesen, az egész üzletet irányító 
tulajdonos, Hammerschmidt úr. Ez egy saját 
szabályai, örömei és problémái által meg-
szabott mikrovilág, melybe a külvilág csak 
az ajtón keresztül belépő vevők és rendőrök, 
illetve csörgő telefonok által képes betörni. 
A történet népszerűségét mutatja nemcsak 
az, hogy több mint 70 éve mutatták be, és 
még mindig színpadon van, vagy az, hogy 
a 80-as évek végén tévéjátékot készítettek 
belőle Magyarországon, hanem az is, hogy 
Hollywoodban és a Broadway-en is sikert 
hozott a második világháború borzalmai elől 
Amerikába menekülő művésznek. A darab 
alapján két filmváltozat is készült a negyve-
nes években, a The Shop Around the Corner 

és az In the Good Old Summertime. A 60-as 
években Broadway-musical készült a darab 
alapján She Loves Me címmel, és az 1998-
as A szerelem hálójában is László Miklós 
levelező, egymás valódi kilétét nem ismerő 
szerelmeseinek történetét öltözteti modern 
köntösbe.
Az a mű, amely ennyi feldolgozást megért, 
nem okozhat csalódást, és nem is okoz a 
miskolci előadás sem. Kitűnő színészek 
nyújtanak valódi szórakozást a Szabó Máté 
által rendezett darab minden percében. A 
Jászai-díjas Szegedi Dezső játssza az illat-
szertár tulajdonosát.  Rusznák András és Ull-
mann Mónika alakítja a másik két főszerepet, 
a bolt folyton torzsalkodó dolgozóit, Asztalos 
urat és Balázs kisasszonyt. A két fő történeti 
szál e három szereplő körül összpontosul, 
s a szerelem és hazugság témakörét járja 
körül. De a mellékszereplők is hiteles, sa-
ját kidolgozott személyiséggel és történettel 
rendelkező alakok, közülük számomra legin-
kább a tanonc, Árpád karaktere emelkedett 
ki, akit Simon Zoltán játszik kitűnően. Árpád 
ad a mű komolyabb, tragikus elemeinek hu-
moros felhangot, azt az üzenetet közvetítve, 
hogy az élet mégiscsak jó és vidám, akármi 
is történik.
.

Schäffer Anett
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A sorozat címéhez hűen Downton Abbey la-
kóinak, a Crawley családnak és szolgálóiknak 
az életét mutatja be. A sorozat kezdete kicsit 
a Jane Austen-regényekre hajaz, hiszen a fő 
momentum a három hajadon lány férjkeresé-
se és a birtok öröklésének kérdése, melyet 
az tesz nehézzé, hogy a jog szerint nő nem 
örökölhette, a férfi örökös, az egyik lány je-
gyese pedig – úgy gyanítják – a Titanicon lelte 
halálát. Az új örökös, egy távoli rokon meg-
jelenése kavarja fel a Grantham-család éle-
tét. Az első évad, mely az 1912‒1914 közötti 
korszakot ábrázolja, a legnyugodtabb, hiszen 
itt még csak a ház mikrovilágának problémái 
kerülnek felszínre. 
Az 1916 és 1919 közötti időszakot bemutató 
második évad azonban már az első világhá-
ború borzalmait is bemutatja, nem csupán a 
harcokra helyezve a hangsúlyt, hanem arra 
is, hogy milyen hatása volt az otthon mara-
dókra, milyen volt a háborúból hazatért sebe-
sültek élete a részben szanatóriummá átala-
kuló Downton Abbey falai közt. Az 1920-ban 
és 1921-ben játszódó harmadik és negyedik 
évad a háború utáni újjáépítést mutatja be, 
nagy figyelmet fordítva a társadalmi és tech-
nikai változásokra, a család újabb és újabb 
anyagi gondjaira, a személyes történetek 
mellett.  Az ötödik évad, mely 1924-et mutatja 
be, a politikai változások kettős fogadtatására 
hívja fel a figyelmet, s fény derül az eddigi el-
hallgatások, hazugságok valódi okaira is.
Az egész sorozat olyan kérdésekre keresi 
a választ, hogy mi az igazság, mikor kell és 
lehet igazat mondani, le lehet-e lépni a kör-
nyezetünk, családunk által számunkra előre 
meghatározott útról, mennyire kell újítónak 

lennünk, mennyire fontosak a hagyományok 
és a társadalmi elvárások, újra lehet-e kez-
deni az életet, és mi a bűn. Többször felme-
rülnek a sorozat során vélt vagy valós bűn-
tények, krimiből ismert elemeket felvonultató 
részletek. Nem ez az első sorozat, mely a 
múlt századi Anglia arisztokrata világát állítja 
ellentétbe vagy épp párhuzamba szolgálóik 
életével: a Csengetett Mylord? vígjátéksoro-
zat, az Upstairs, Downstairs, vagy felújítása, 
a Ház az Eaton Placen is hasonló témákat 
boncolgat. Ám ezekkel a sorozatokkal ellen-
tétben a Downton Abbey a vidéki földbirtoko-
sok, nem pedig a londoni arisztokraták világát 
idézi fel.

Schäffer Anett

az aNgol arisztokraták múlt századi világa

dowNtoN abbey

A 20. századi angol arisztokraták és szolgálóik életét nem lehet megunni, ezt mutatja, hogy 
a Downton Abbey című sorozatnak már az ötödik évadát vetítik a tévécsatornák. A sorozat 
kiválóságát bizonyítja, hogy más díjak elnyerése mellett ötvenegyszer jelölték Emmy-díjra külön-
böző kategóriákban, és tizenegyszer meg is kapta az elismerést.
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szeretet beFőttesüvegbe zárva

avagy egy beFőttesüveg új élete
Ebben a hónapban Valentin-napra készültünk, ám az újrahasznosítás jegyében elkészült kis 
tároló nemcsak a szerelem ünnepére, hanem szinte bármilyen más örömteli alkalomra is meg-
felelő ajándék lehet. ráadásul a lehetőségek száma szinte végtelen, a befőttesüvegbe tett 
apróságokat és a díszítést az alkalom és kedvünk szerint variálhatjuk.

Alapanyagok:
- 1 db üres befőttesüveg
- 1 db mintás szalvéta
- 1 db muffinpapír
- öntapadó papír
- kartonlap
- csipkeszalag
- zsinór
- cukorka

Kellékek:
- ragasztópisztoly vagy hobbiragasztó
- pufifesték
- dekupázs ragasztólakk üveg felületek-

hez
- olló
- lyukasztó

1. lépés: Vágjunk a befőttesüveg oldalának megfele-
lő darabot a szalvétából, vegyük le a szalvéta legfelső 
rétegét.

2. lépés: Vágjunk ki szív alakot az öntapadó papírból, 
ragasszuk rá a befőttesüvegre.

3. lépés: Dekupázsoljuk rá a szalvéta legfelső rétegét 
a befőttesüvegre: kenjük be dekupázs ragasztólakkal 
a befőttesüveg felületét, helyezzük fel a szalvétát, és 
a tetejét is kenjük le a ragasztólakkal.  A ráragasztott 
szívalak körül óvatosan dolgozzunk, és ha körülötte 
kész vagyunk, vágjuk ki a szívalakot a szalvétából is.

4. lépés: Ragasszuk fel a muffinpapírt a befőttesüveg 
tetejére.

5. lépés: Ha megszáradt a dekupázs ragasztólakk, 
távolítsuk el az öntapadó papírt a befőttesüvegről.

6. lépés: Ragasszuk fel a befőttesüveg köré a csip-
keszalagot.

7. lépés: Emeljük ki a szív körvonalait pufifestékkel.

8. lépés: Vágjunk ki szívalakot a kartonlapból, lyu-
kasszuk ki a szív szélét. Írjuk a megajándékozottnak 
szánt üzenetet a szívre, majd fűzzük fel a zsinórra.

9. lépés: Ha megszáradt a pufifesték, töltsük meg az 
üveget cukorkával, tegyük rá a tetejét, majd kössük 
át a zsinórral.

Schäffer Anett
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29játék

A keresztrejtvény megfejtését február 28-ig 
küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com 
e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok 
bele: Keresztrejtvény-megfejtés III. évfolyam 
11. lapszám. Ne felejtsétek el továbbá feltün-
tetni a neveteket és az elérhetőségeiteket 
sem! A helyes megfejtést beküldők között 

3 db 8 GB-os pendrive-ot sorsolunk ki a ME-
HÖK felajánlásában. A nyerteseket a meg-
adott elérhetőségeiken, ill. Facebook-olda-
lunkon értesítjük a nyeremények átvételének 
módjáról. FIGYELEM, a sorsolásban csak 
azok vehetnek részt, akik mindkét megfejtést 
beküldik!

MEGAZIN
A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI

ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

2015. FEBR
U
Á
R

III. ÉV
FO

LYA
M
 1. SZÁ

M
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ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. a - címer

c 100
M 55
y 10
K 50

r 19
g 63
B 100

A Miskolci Egyetem emblémája két egységből épül fel. Az egyik az egyetem eredeti színes címerének grafikai 
feldolgozása, a másik a Miskolci Egyetem megnevezés, mint logotípia. Ez a két vizuális elem együtt, illetve külön külön 
is megjelenik az arculatban a különféle kommunikációs anyagoknak megfelelően. A címer színhasználatát tekintve az 
itt meghatározott kék szín lehet, illetve egyszín nyomtatásnál a fekete. Más színben alkalmazni nem lehet, 
de megjelenhet negatívban az arculati kézikönyvben meghatározott színeken.

7

ArculAti KÉziKönyv
i. FEjEzEt  - vizuális AlApElEMEK
i. b - logotípia

A Miskolci Egyetem logotípiaként való alkalmazása az egyetem széleskörű és változatos megjelenését, illetve a fiatalok 
számára releváns vizuális kommunikációs felületek kialakítását szolgálja. A logotípiába integrált az egyetem nyolc 
karának a színkódja. A logotípia alapszíne csak kék lehet.
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(B)áL-ArC

Ha kollegáim nem emlékeztettek volna rá, 
talán most eszembe sem jutott volna, hogy 
nemsokára megint itt a farsang. Persze gye-
rekkorunkban ez sokkal nagyobb izgalommal 
töltött el bennünket, hiszen el kellett dönteni, 
hogy cowboy, Batman; hölgyek esetében pe-
dig, hogy pontosan melyik királylány is legyen 
az ember fia vagy lánya. Én mindig is Chuck 
Norris akartam lenni, vagy legalább Batman. 
Aztán idővel kinőttem a farsangból, vagy leg-
alábbis másként kezdtem el értelmezni. Per-
sze az is közrejátszott, hogy rá kellett jöjjek: 
Chuck csak egy van. A másikat azonban nem 
adtam fel teljesen: református lelkészként van 
nagy fekete palástom, amiben időnként egy 
pillanatra úgy érezhetem magam, mintha én 
lennék a Sötét Lovag. 
Egy dolog azonban megmaradt: álarcot vi-
selek még mindig. Ahogyan álarcot viselsz 
te is, meg mindannyian. Csak éppen annyira 
természetessé vált, hogy már észre sem ve-
szem, mert hozzánőtt a mindennapjaimhoz. 
Hadd világítsam meg egy kicsit: amikor eze-
ket a sorokat olvasod, már feltettél egy álar-
cot. Azt az álarcot, amivel egy református lel-
kész, egy pap, egy keresztyén soraihoz, vagy 
általánosságban minden Istennel és vallással 
kapcsolatos dologhoz hozzáállsz. Vagy gon-
dolj csak a vizsgaidőszakra: reggel felkeltél 
és felvetted a vizsgázós álarcot (tudod, ame-
lyikben olyannak tűnsz, mint aki rengeteget 

tanult, készült a vizsgára), aztán beálltál a 
tükör elé és gondosan kiválasztottad a hozzá 
illő ruhát, és talán elgyakoroltad azt a szö-
veget is, amelyet a vizsgáztatónak mondasz 
majd, amikor meg akar buktatni. Álarcot vise-
lünk a boltban, a vizsgán, amikor barátokkal 
vagy ellenségekkel találkozunk. 
Ha még nem láttad a Ki nevel a végén? c. fil-
met, akkor gyorsan nézd meg. Zseniális a je-
lenet, ahol Jack Nicholson Adam Sandlernek 
szegezi a „ki vagy te?” kérdést. Nem lövöm 
le a poént, nézd meg inkább. De a kérdést 
azért feszegessük: ki vagy te? Amikor haza-
érsz, egyedül vagy és megpillantod az arcod 
egy kikapcsolt telefon vagy laptop kijelzőjén, 
mit vagy kit látsz? Ki vagy te az álarcaid mö-
gött? Egyáltalán, van olyan pillanat, amikor 
nincs rajtad álarc? Szembe merek nézni ön-
magammal, azzal, aki vagyok, akivé lettem? 
Kellemetlen a kérdés, tudom, bocs. De szere-
pet játszani mindig könnyebb, mint önmagam 
lenni. Itt egy kis segítség a kereséshez:

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lételőtti létem emlékképe!
Fölibe ezer réteg tornyosul, 
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, miképp került a 
mélybe. 

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban,
Néha állok, mint fosztott ág, szegé-
nyen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alteregóm az örök vándorlásban. 

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, míg nem lesz
reneszánsza.

(Gável Testvérek: Istenarc)

Gajdos János,
ref. egyetemi lelkész
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31Hagyományaink

zsigó lászló: erdészcsillag

Mindig hálás téma a selmeci hagyomány-
őrzésről alkotók körében az egyetemre 
érkezés. Az, amikor az elsőéves életében 
először találkozik ezzel a világgal, amikor 
először lépi át az iskola falait, s remegő tér-
dekkel hallgatja a feje fölött elsuhanó balek 
szavakat. A mű elején megismerhetjük az író 
Sopronba kerülésének kalandos történetét. 
Természetesen nem Sopron volt az úti célja 
Zsigónak, csupán a „ha nincs ló, jó a szamár 
is” alapon került a hűség városába. Buda-
pestre szeretett volna menni a Műegyetem 
Vegyészmérnöki Karára tanulni, ezzel szem-
ben Sopronba került az Erdőmérnöki Karra. 
Álmában sem gondolta volna, hogy mennyi 
új élmény, mennyi új inger, mennyi barát fog 
rá várni Sopron városába. A sorok között tud-
ni kell olvasni, de ha valakinek ez nem men-
ne olyan egyszerűen, az író megkönnyíti a 
dolgunkat, csak végig kell olvasnunk szavait, 
s kiolvashatjuk belőlük azt a fajta szeretetet, 
mely mára rajongássá vált, és amelyet az író 
érez Sopron városa s egyeteme iránt. „Kicsit 
elszorult akkor a torkom a meghatottságtól, 
s annyi év után büszkén vallom, hogy ma is 
elszorul még mindig a torkom, ha öreg fejjel 
Sopronban járok, s megállok a kedves isko-
laépület előtt ‒ pedig ma már nem is így szól 
a felirat az épület homlokzatán.” Számunk-
ra viccesnek hat a szerző első találkozása 
a balek és a Jó Szerencsét szavakkal. „Te 
jó ég, vademberek!” Nagyon bájosnak hat 
Zsigó naivitása, s a tudatlansága még erről 
a világról. Olvashatunk a műben balekvizs-
gáról, diákcsínyekről, balekbálról, valétabál-
ról, szabadtéri szakestélyről s vizsgákról. 
Mindazokról, melyek a mi életünknek is a 
középpontjában állnak, melyek körül a mi 
agyunk is forog, melynek köszönhetően le-
hetünk olyan diákok, amilyenek szeretnénk, 

s amilyennek elképzeljük magunkat az ilyen 
irodalmi művek olvasása alatt; Selmeci Di-
ákok!
Nem véletlen, hogy ez a mű alapmű szá-
munkra, mert az elsőéves diák érezheti, 
hogy egy cipőben jár a szerzővel, s olyan 
élményekkel gazdagodhat olvasása során, 
melyek még csak vágyai, ő maga még nem 
tapasztalhatta meg. Amikor nem érti még az 
ember, mi is az értelme a keresztelkedés-
nek, inkább csak egy falkaszellemet követve 
veti alá magát ennek a fajta beavatásnak. 
Nem tudja, mi lesz belőle, de valahol mé-
lyen, legbelül érzi, hogy szüksége van rá, 
hogy részese akar lenni.

Muntyán Bernadett

Ismét egy alkotás, mely a laikus szemnek csupán egy novella, míg nekünk, selmeci diákok-
nak, inkább alapmű, mely bevezet minket a hagyományőrzés zegzugaiba. zsigó László 
műve önéletrajzi jellegű, hisz személyes élményeiből merítette mindazt, amit ma Erdészcsil-
lag néven ismerünk.
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kútFő –
hatalmas poteNciál a FelszíN alatti vizekbeN

A KÚTFŐ projekt egy TÁMOP által finanszí-
rozott, célzott alapkutatási projekt1. A 2012-
ben benyújtott pályázat alapkompetenciáját 
a Műszaki Földtudományi Kar Környezetgaz-
dálkodási Intézete, azon belül a Hidrogeoló-
giai–Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék adta, 
a kutatómunkát Prof. Dr. Szűcs Péter egyete-
mi tanár vezeti. A pályázat célja az volt, hogy 
észak-magyarországi mintaterületekből ki-
indulva, ipari partnerek bevonásával globá-
lisan alkalmazható kutatásokat végezzenek. 
Magyarországi felszín alatti vizes kutatá-
sokban napjainkra a Miskolci Egyetem lett 
a legnagyobb és legjelentősebb kutatóhely. 
A KÚTFŐ projekt öt nagy modulra osztható. 

Az első modul egy adott terület komplex 
hidrogeológiai kutatásával foglalkozik, be-
leértve a geológiai, geofizikai, valamint víz-
földtani vizsgálatokat. A célkitűzés egy olyan 
módszer kifejlesztése volt, amely alkalmas 
egy adott területen különböző, konkuráló víz-
igények egymásra hatását vizsgálni. Például 

mi történik akkor, ha egy adott területen nem 
csupán ivóvízigény jelentkezik, hanem öntö-
zővízre, esetleg geotermikus, nagy hőmér-
sékletű vízre is szüksége van? A kijelölt min-
taterület a Tokaji-hegység és vonzáskörzete 
lett, ami hidrogeológiai értelemben kevéssé 
kutatott. A több mint kétéves kutatómunka 
eredményeként a terepi mérési kampányok-
nak és új geofizikai méréseknek köszön-
hetően egy új geotermikus kút kijelölésére 
került sor. A pályázati források megnyílása 
esetében a Szerencsi Önkormányzattal 
együttműködve a jövőben elkezdődhetnek a 
kútfúrási munkálatok. Ez egy kézzelfogható 
eredmény, hiszen a magas hőmérsékletű 
vizet használati meleg vízként, illetve fűtési 
célokra használhatja a lakosság.

A Bükkben közel 25 éve egy olyan monitor-
ing rendszer működik, amely a bükki karszt 
vízkészletét és annak legfontosabb para-
métereit észleli. Egy nagy kiterjedésű hasa-
dozott, karsztosodott barlangos rendszert 
kell elképzelnünk, amelynek a feltöltöttségi 
szintje főleg a csapadék mennyiségétől és 
intenzitásától függ. A bükki karszt biztosítja 
Miskolc, valamint a Bükk környéki települé-
sek számára az ivóvíz jelentős részét. Ez a 
monitoring rendszer vizsgálja például a víz 
minőségét, mennyiségét, illetve követni lehet 
különböző vízmozgásokat. A KÚTFŐ pro-
jekt második modulja azt célozta meg, hogy 
a rendszer által kinyert adatokat áttekintve 
olyan összefüggésekre bukkanjanak, ame-
lyeket eddig még nem sikerült felderíteni. A 

A felszín alatti vízkészletek Magyarországon stratégiai jelentőséggel bírnak a lakossági ivó-
vízellátás terén. A KúTFŐ projekt  alapcélkitűzésének tekintette a felszín alatti vízkészletek 
mennyiségi és minőségi védelmét, illetve fenntartható hasznosítását. A projekt kutatási terü-
leteiről Dr. Madarász Tamás projektmenedzserrel beszélgettünk.

32

1. A „KÚTFŐ ‒ A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási 
potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által” (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049) jelű 
projekt.
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rendszer egyebek mellett arra is alkalmas, 
hogy a Bükk előterében létesített geotermi-
kus beruházások vízkivétele (pl. a néhány 
éve indult mályi geotermikus projekt) hat-e 
a bükk hideg karszt készleteire, vagy a mis-
kolctapolcai meleg vizes rendszerre. 

A projekt harmadik modulja észak-magyar-
országi területeken zajló bányászati tevé-
kenységek felszín alatti vizekre gyakorolt 
hatásaival foglalko-
zik. Három kiemelt te-
rületet említenék név 
szerint: Bükkábrány, 
Rudabánya, valamint 
Recsk.
Az 1980-as évek má-
sodik felében bezárt 
rudabányai vasércbá-
nya helyén egy med-
dőhányókkal tarkított 
izgalmas táj és egy bányató keletkezett, 
amely hazánk legmélyebb állóvize a maga 
hatvan méteres mélységével. A harmadik 
modulban doktoranduszok a tó és környezete 
geokémiai viszonyait is vizsgálták, Recsken 
pedig úgynevezett savasbányavíz-probléma 
kezelésére terveztek passzív vízkezelési el-
járást. Mivel a bányászat során megbontot-
ták az érctestet, azt levegő érte, oxidálódni 
kezdett, amelynek következtében nagyon sa-
vas bányavíz folyik ki a rendszerből. Ez nem-
csak hazánkban súlyos probléma, hanem a 
világon mindenütt, ahol ércbányászat van. 
Ezt a savas vizet egyrészt semlegesíteni kell, 
illetve a fémtartalmát meg kell kötni. Ehhez 
kapcsolódóan egy félüzemi kísérletet építet-
tek ki. A technológia kifejlesztésével a savas 
bányavizet egy felszíni csatornában először 
mészkőőrleménnyel semlegesítették, majd a 
vizet egy lignitágyra vezették, ahol megkötöt-
ték a fémtartalmát. 

A Kútfő projekt negyedik modulja 
szennyezések felszín alatti vizekben való 
mozgásával foglalkozik. A speciális szenn-
yeződések vizsgálatára egy új eszközt fej-
lesztettek ki vezető kutatók, MSc-s hallga-
tók, illetve doktoranduszok: egy úgynevezett 

diffúziós cellát. Az eszköz, illetve az eljárás 
szabadalmi bejelentése is megtörtént tavaly 
ősszel. A diffúziós cella két statikus víztartály 
(egy szennyezett és egy tiszta) közötti kon-
centráció alapú szennyezőanyag-mozgást 
észleli indirekt módon, vezetőképesség mé-
résével, amelyet egy kalibrációs görbe alap-
ján tudunk koncentráció típusú mennyiséggé 
konvertálni.  

Az ötödik modul azt vizsgálta, 
hogy milyen következménnyel jár 
az elmúlt időszakban hazánkban 
is megfigyelhető szélsőséges idő-
járási események gyakoriságának 
növekedése. Ennek ugyanis ha-
tása van a víz felszín alá történő 
beszivárgására. Nem mindegy, 
hogy egy adott mennyiségű csa-
padék egy hónap alatt vagy egy 

óra alatt hullik le egy területen. Ha 
egy hónap alatt hullik le, akkor a csapadék 
jelentős része beszivárog a felszín alá, így 
utánpótlást jelent a felszín alatti vizes rend-
szerek számára. Ha viszont egy óra alatt, 
intenzív csapadékként hullik, akkor annak 
nagy része felszíni lefolyásként távozik a te-
rületről, és csak kis hányada szivárog be a 
felszín alá, ez pedig a későbbiekben vízgaz-
dálkodási problémát jelenthet. A modulban 
résztvevők észak-magyarországi mintate-
rületeken beszivárgási pontokat vizsgáltak 
természetes, illetve mesterséges izotópok 
elemzésével, így tudják figyelemmel követni 
a beszivárgás intenzitását.
.

Boldizsár Csongor
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Miskolc nemcsak egy nyüzsgő nagyváros, de 
a sportok vidéki fellegvára is. Ez nem csak egy 
közhely, hanem maga a valóság. A probléma 
maximum ott lehet, hogy kevéssé vagyunk 
tájékozottak a lehetőségek felől: ebben pró-
bálunk most segíteni nektek. Aki a testépítés-
nek vagy az aerobiknak hódol, azoknak egész 
évben adott a lehetőség, ám érdemes nyitni 
az új dolgok felé is. Egy különleges, ám ko-
rántsem ismeretlen hely a fiatalok körében a 
Factory Aréna, ahol skate park, mászócsarnok, 
de még egy alagsori paintballpálya is várja az 
érdeklődőket. A skatepark Magyarország leg-
nagyobb fedett létesítménye, de a folyamatos 
fejlesztések révén egy street park és egy dirt 
jump ugrató is várja már a BMX szerelmeseit, 
minden héten csütörtökről vasárnapig. A má-
szócsarnok magáért beszél, hazánk második 
legnagyobb komplexuma található a régi Vas-
gyár területén. Közel 10 méter magas, és 400 
négyzetméter falfelület található az arénában, 
az edzők kedden, csütörtökön, pénteken és 
szombaton várják a mászás szerelmeseit. 
Természetesen nem csak ez az egy lehetőség 
van a sportolásra Miskolcon ez idő tájt, nem 
is kell a Factory-tól olyan messzire menni, és 
egy újabb helyszínt találunk a sportos szóra-
kozáshoz. Ez pedig nem más, mint a DVTK 
stadionjával szemben lévő Fontana, ahol bow-
ling és squash-pályák, valamint professzionális 
billiárdterem és dartstáblák is várják az odalá-
togatókat. Napjainkban a két utóbbi sportág 

igen felkapott nemcsak a sport világában, de 
a médiában is, így nem csoda, ha Miskolcon is 
megnőtt a kereslet. Érdemes tehát ellátogatni 
ezekre a helyekre, sőt az internet segítségével 
felkeresni egy-egy profi klubbot is, ahol pro-
fesszionális szinten lehet űzni ezeket a sport-
ágakat. Példának okáért a XXI. század Darts 
Club Miskolcon tevékenykedik, és a sportág-
ban hazai és nemzetközi szinten is igen szép 
eredményekkel öregbíti városunk hírnevét.
Aki viszont nem szeretné messze tudni ma-
gától a kollégium épületeinek megnyugtató és 
óvó jelenlétét, azoknak is akad azért lehető-
ség. A Miskolci Egyetem Sportarénája lassan 
végleges formát ölt, és tárt karokkal várja az 
atlétika rajongóit, azonban természetesen to-
vábbra is van lehetőség akár a MEAFC kere-
tein belül, akár egyénileg sportolni más sport-
ágakban. A különböző küzdősportok edzési 
színtere továbbra is az UFO csarnok, de a 
teremlabdarúgás, a kosárlabda, a kézilabda, 
az asztalitenisz hódolói is lehetőséget kaphat-
nak a Miskolci Egyetem jóvoltából, arról nem is 
beszélve, hogy a fedett és fűtött teniszcsarnok 
egész télen a rendelkezésetekre áll. Érdemes 
tehát elgondolkozni azon, hogy kívánjátok le-
dobni az ünnepek alatt felszedett kilókat, eset-
leg egy új kalandba vágni a sport terén. A lehe-
tőség mindenesetre adott.

Nagy Tomi

miskolc, ahol téleN sem áll meg az élet

Nem mindenki teheti meg manapság, hogy télen síelni, snowboardozni menjen. ám aki Mis-
kolcon marad, az se csüggedjen, hiszen számtalan sportolási lehetőség vár benneteket.
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A klasszikus téli sportágak, mint a síelés vagy 
a snowboard talán sosem fognak kimenni 
a divatból, de ezzel nincs is semmi baj, hi-
szen amellett, hogy tökéletesen átmozgatják 
a szervezet minden egyes pontját, még a 
szemnek és a léleknek is jót tesznek, hiszen 
gyönyörű helyekre is eljuthatunk Ausztriától 
Olaszországon át egészen messzi országo-
kig. Sokaknak azonban már ezek a klasszikus 
mozgásformák sem nyújtanak kellő izgalma-
kat és adrenalint, de nem szabad csüggedni, 
hiszen számtalan más extrémsport is várja 
az érdeklődőket, amelyek műveléséhez nem 
is feltétlenül kell nagy előképzettség. Dual 
snowboard, powder surfing, omo. Csak pár új 
vívmány, amely alapjaiban változtatta meg a 
téli sportágak eddigi jól bevált életét. A dual 
snowboard talán az egyik legnagyobb „ötlet”, 
habár első ránézésre elég furcsának tűnik az 
eszköz. Ez egy üvegszál-nyárfa keverékből 
készült szerelés, gyakorlatilag két mini snow-
board-ról beszélhetünk. Mindkét lap mindkét 
vége felfelé van hajlítva, és képes külön mo-
zogni egymástól. Ez nyilván jó a könnyebb 
mozgás miatt, de rengeteg új trükköt is ké-
pes kiadni magából, arról nem is beszélve 
mennyivel könnyedebb, esetleg izgalmasabb 
manőverezéseket is be lehet vele mutatni. 
Körülbelül két éve került a boltokba 270 dol-
láros bevezető áron, ami talán a megfizethető 
szórakozás kategóriába tartozik. Másik be-
mutatásra váró szereplőnk a powder surfing, 
amit legjobban úgy tudnék magyarul megfo-
galmazni, hogy szörfölés a szűz hóban. Tu-
dom, elég extrémnek hallatszik, de a valóság 
legalább ennyire érdekes. Egy amerikai test-
vérpár kitalálta, hogy snassz csak a hullámo-
kon lovagolni, ki kéne próbálni a havat is. Így 
született meg egy teljesen új sporteszköz, a 
hószörf. Az eszköz konkrétan egy elvékonyí-
tott szörfdeszkához hasonlít, amelynek egyik 

vége felfelé hajlított, a másik vége pedig egy 
keskenyített farokban végződik. Gyakorlatilag 
bármilyen terepen képes lehet vele az ember 
szörfözni; aki kíváncsi, hogy gyakorlatban 
hogy is működhet ez, annak javaslom, hogy 
keresse fel a Youtube-on a Provo-testvéreket, 
a feltalálóit ennek a szerkezetnek. Rengeteg 
izgalmas videóval várják a rajongókat. Végül, 
de nem utolsósorban az omo. Az érdekes és 
egyszerű név egy tökéletes agymenést rejt 
magában. Marc MacMahon ipari formater-
vező agyszüleménye a skibike-hoz hasonlít, 
ám ez egy kicsit több annál. Legegyszerűb-
ben megfogalmazva, az omo a snowboard 
és a BMX keveréke. Egy snowboard-lapra 
MacMahon egy biciklivázat szerelt, kormány 
is van a gépezeten, mellyel a lapot lehet csa-
varni, így megfelelő ívekre helyezve az omot. 
Az eszköz egyébként lengéscsillapítókkal is el 
van látva a tökéletesebb ride érdekében, va-
lamint egyszerűen összecsukható, így könn-
yebb a szállítása is. Érdemes utánanézni, 
hogy a határon túl milyen új sportágak látnak 
napvilágot, milyen agyament ötletek kapnak 
szárnyra. Talán pár év múlva már az olimpián 
is találkozhatunk velük, addig pedig érdemes 
lenne nekünk is gyakorolni.

Nagy Tomi

mozogNál, de már uNod a klasszikus sportágakat?

Télen minimálisan korlátozódnak az emberek sportolási szokásai, hiszen a megannyi teen-
dő, az ünnepek és nem mellesleg az időjárás nem feltétlenül kegyes a sportok legjavához. 
De mit tegyünk, ha már a síelés sem hoz izgalomba?
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     „Our mission – your safety.” 

Hallottál már a Miskolcon újonnan letelepedett, az 
autóipari szektorban világszerte ismert TAKATA vál-
lalatról?

A TAKATA a világ autóipari biztonsági berendezései-
nek piacvezető gyártója, 556,9 milliárd Yen (4,1 mil-
liárd EURO) árbevétellel, és Európában közel 13.750, 
világszerte pedig 43.680 munkavállalóval. Az autóipar 
megbízható és hozzáértő partnereként biztonsági 
rendszereket és alkatrészeket tervezünk, fejlesztünk 
és gyártunk.

A TAKATA küldetése innovatív termékek fejlesztése a 
legmagasabb minőségi követelményeknek megfele-
lően, melyek a vevők maximális elégedettségét szol-
gálják.  Az új gyárunk a termékfejlesztés, a tesztelés, 
a minőségellenőrzés területén is csúcstechnológiát 
képvisel.

A Takatánál egy olyan világról álmodunk, melyben a 
közlekedési balesetekben történő halálozások száma 
nullára csökkenthető. Minden egyes személy egyaránt 
fontos számunkra, és egy olyan globális társadalmat 
remélünk, amelyben mindenki felismeri az emberi élet 
valódi értékét.

Tapasztalt és pályakezdő jelentkezőinknek is attraktív karrierlehetőségeket kínálunk 
– főleg a következő területeken: 

mérnökség • logisztika • minőségügy • gyártás • karbantartás • tesztelés
Jelentkezését várjuk a jobs.miskolc@eu.takata.com e-mail címen 

vagy a www.takata-miskolc.hu/allasajanlatok oldalon.


