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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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A Quacquarelli Symonds évről évre publikálja 
magasan jegyzett felsőoktatási rangsorát, az 
Emerging Europe and Central Asia (Feltörek-
vő Európa és Közép-Ázsia) c. idei listáján pe-
dig a Miskolci Egyetem a 78. helyet foglalhatja 
el. A kategóriában a cég 20 ország több mint 
500 egyetemét vizsgálta, ám a végső rangso-
ron csupán a legjobb 150 intézmény kapott 
helyet – így hat további magyar egyetem tár-
saságában a Miskolci Egyetem is. (A rangsor 
élén a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem 
áll a szintén orosz Novoszibirszki Állami Egye-
tem előtt, a „bronzérmes” idén a prágai Károly 
Egyetem lett.) A cég idén is összetett módon, 
több szempont alapján vizsgálta a felsőokta-
tás intézményeit, a tudományos publikációk 
idézettsége, a tudományos fokozattal bíró ok-
tatók és a külföldi hallgatók száma, vagy ép-
pen a munkaerő-piac visszajelzései mellett az 
internetes láthatóság is rangsorolása alapjául 
szolgál.
A HVG 2015 novemberében immár 11. alka-
lommal jelentette meg Diploma c. kiadványát, 
amely a magyar felsőoktatás szereplőit rang-
sorolja – szintúgy több szempontból. A Miskol-
ci Egyetem több kara és képzése is dobogós 
helyet foglal el az adott képzésterület rangso-
rán. A HVG az oktatók kiválósága alapján úgy 
rangsorolta az egyes karokat, hogy az egy tu-
dományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó 
hallgatók száma mellett a tudományos foko-
zattal rendelkező oktatók számát és arányát, 
valamint az MTA-címek arányát egyaránt 
figyelembe vette, így léphetett dobogóra a 
Miskolci Egyetem három fakultása is. A Mű-
szaki Anyagtudományi Kar az összes műszaki 
képzésterületet egybefogó rangsoron az első 
helyen áll – megelőzve 27 további képzőhe-
lyet, az Állam- és Jogtudományi Kar pedig a 
jogi területen képző karok rangsorán lépett a 
3. helyre. A Bölcsészettudományi Kar szintúgy 

dobogós helyet foglal el, hiszen 2. helyen áll a 
bölcsészképzést folytató karok rangsorán, ám 
az ME BTK az oktatók kiválósága alapján az 
összevont, vagyis az ország 154, más és más 
területen képző karát rangsoroló listán is do-
bogós, egész pontosan 3. helyezett.
A HVG negyven népszerű alap- és osztatlan 
képzést is rangsorolt, mégpedig a hallgatók 
kiválósága alapján: a vizsgálat négy szem-
pontját itt az elsőhelyes jelentkezők száma, 
a felvettek pontátlaga, a nyelvvizsgával fel-
vettek aránya és a középiskolai versenyen 
helyezettek száma jelentette. A Gazdaságtu-
dományi Kar képzése a turizmus–vendéglátás 
alapképzések országos rangsorán – mint leg-
jobb vidéki képzés – a 3. helyen áll, ahogy 3. 
helyezett a maga területén a Gépészmérnöki 
és Informatikai Kar mechatronikai mérnöki 
alapképzése is.

Rada János

A sikeres munkA gyümölcsei

Fotó: internet

Számos remek eredményről, sikerről és több, az egyetem fejlődését szolgáló projektről adha-

tott hírt lapunk az elmúlt évben, és a Miskolci Egyetem az év vége felé megjelent felsőoktatási 

rangsorokon is figyelemreméltó eredményeket ért el.
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4 fókuszban

A Doctor Honoris Causa címet 2015. október 
8-án ünnepség keretében adták át Kolozsvá-
rott, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Fő-
épületének Aula Magna termében. A laudációt 
Prof. Dr. Benedek József, a Földrajz Kar egye-
temi tanára tartotta. A díszdoktorrá avatás után 
Prof. Dr. Kocziszky György Válság után, válság 
előtt (tanultunk-e valamit az elmúlt évek válsá-
gaiból?) címen tartott előadást.
– 1990-ben Romániában végbement társadal-
mi változások a felsőoktatást is érintették, így 
lehetőség nyílt magyar nyelvű felsőoktatási 
szakok indítására. Erdélyben jelentős igény 
volt a magyar nyelvű képzésre, miközben mi-
nősített magyar nyelven előadóképes oktatók 
számában nem bővelkedtek. Ekkor kerestek 
meg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Köz-
gazdaság és Gazdálkodástudományi Karának 
vezetői, kértek fel, hogy a magyar és a német 
nyelvű képzésbe bekacsolódjak. Így több mint 
20 éve járok a tavaszi és az őszi szemeszter-
ben Kolozsvárra, ahol az óráimat blokkosított 
formában tartom. Az elmúlt években lehetősé-
gem nyílt arra is, hogy az Egyetem nagy múltú 
Földrajz Kara oktatásába is bekapcsolódjam – 
mondta el Prof. Dr. Kocziszky György.

– A díszdoktori címmel az egyetem szenátu-
sa egyrészt az egyetemeink között kialakult 
jó együttműködést, másrészt a közös oktatá-
si programokban való részvételt ismerte el. A 
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karáról 
több kollégám is velem tarthatott Kolozsvárra. A 
kapcsolat nem egy irányú: fiatal és nagyobb ta-
pasztalatú kolozsvári oktatókat köszönthetünk 
Miskolcon is. A Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem Közgazdaság és Gazdálkodástudományi 
Karának hallgatói minden évben részt vesznek 
a Miskolcon megrendezésre kerülő Susánszky 
János Esettanulmány Megoldó Emlékverse-
nyen – folytatta a Gazdaságtudományi Kar pro-
fesszora, a regionális gazdaságtan szakértője, 
akit igen rangos egyetem fogadott tiszteletbeli 
doktorává októberben. A Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem 21 karán több mint 40 ezer hall-
gatót képez, és nemzetközileg is jegyzett intéz-
mény. (Ahogy a Miskolci Egyetem, úgy nemrég 
Kolozsvári Egyetem is előkelő helyet kapott a 
Quacquarelli Symonds által publikált Emerging 
Europe and Central Asia című, nagy presztízsű 
felsőoktatási rangsorban.)

Rada János

rAngos intézmény AvAttA tiszteletbeli 
doktorává Prof. dr. kocziszky györgyöt

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem tiszteletbeli doktorává avatták Prof. Dr. 

Kocziszky Györgyöt, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzorát, 

volt dékánját, akit az elismerés kapcsán lapunk is megkeresett.
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5Fókuszban

November elejére városszerte plakátok hirdették 
az erdélyi Marosvásárhelyen, hogy november-
ben 4-én a Miskolci Egyetem rektora, Prof. Dr. 
Torma András tart előadást a Petru Maior Egye-
temen, mégpedig díszdoktorrá avatása alkalmá-
ból. Minderre egy rangos nemzetközi konferen-
cia keretében került sor, amelyre a világ számos 
pontjáról érkeztek jogászprofesszorok: Francia-
ország, Moldova, Olaszország, Argentína, Ka-
nada és az Egyesült Államok mellett Bahrein is 
képviseltette magát a rendezvényen.
Prof. Dr. Torma András lapunk megkeresésére el-
mondta, szakmai kapcsolata a marosvásárhelyi 
intézménnyel két európai uniós projektre nyúlik 
vissza, amelyek során a Petru Maior Egyetem 
(Románia), Lecce (Olaszország) és Versailles 
(Franciaország) egyeteme, valamint a Miskolci 
Egyetem működött együtt: előbb a köztisztvi-
selők európai (jogi) képzésének fejlesztéséért, 
később pedig egy közös mesterképzés, a Ma-
ster Professionnel Europeen d'Administration 
Publique (MPEAP) megteremtéséért. A mester-
képzés tizenhat tantárgyának oktatási anyagát a 
négy egyetem igazságosan elosztva dolgozta ki 
tankönyv formájában. A Miskolcra jutó négy tan-
könyvből kettőt Prof. Dr. Torma András írt meg. 
Az egyik témája az EU intézményrendszere és a 
tagállamok közigazgatása közötti kapcsolat volt, 
a másiké pedig az EU regionális politikája.
– A többéves együttműködés során olyan kap-
csolatok alakultak ki, amelyek egyaránt alapultak 
baráti tiszteleten és szakmai megbecsülésen, és 
amelyeket később közös konferenciákon ápol-
tunk. Nyáron tudtam meg, hogy a Petru Maior 
Egyetem díszdoktorává fogad, ami roppant meg-
tisztelő. Tavaly például a Párizsi Egyetem jogász-
professzorát, Jacqueline Morand-Deviller-t avat-
ta tiszteletbeli doktorává az intézmény – mondta 
el a Miskolci Egyetem rektora.
Prof. Dr. Lucian Chiriac, a Gazdaságtudományi, 
Jogi és Igazgatási Kar professzora laudációjá-
ban egyaránt méltatta Prof. Dr. Torma András 

kiemelkedő tudományos tevékenységét és hoz-
zájárulását az egyetemek közötti kapcsolatok fej-
lesztéséhez, valamint kiemelte tanszékvezetői, 
dékáni, majd rektori munkáját is, megjegyezve, 
hogy a jogászok igenis jó szervezők és vezetők 
lehetnek – ahogy a Miskolci Egyetem rektorának 
példája is igazolhatja.
– Új államszervezési megoldások Magyarorszá-
gon című székfoglalómban egy olyan problémára 
fókuszáltam, amely a nemzetközi környezetben 
is felkelthette a közönség figyelmét. A fejlett ál-
lamok általános problémája ugyanis az, hogy a 
polgárok egyfelől több és jobb közszolgáltatásra 
formálnak igényt, másfelől nem hajlandóak több 
adóval hozzájárulni a költségvetéshez.  Azt a 
három elvi megoldási lehetőséget mutattam be, 
amelyek szóba kerülhetnek: a technikai, az érték 
és részvétel alapú, valamint az erős állam meg-
közelítését. Hitem szerint úgy helyes, ha minden 
ország maga dönthet, hogy mely utat, illetve mely 
utak kombinációját választja – fejtette ki Prof. Dr. 
Torma András.
– Hatalmas megtiszteltetés számomra a tiszte-
letbeli doktori cím, azonban már Marosvásárhe-
lyen is fontosnak tartottam hangsúlyozni, hogy a 
megtiszteltetés nem csupán engem illet, hanem 
a Miskolci Egyetemet és az Állam- és Jogtudo-
mányi Kart is egyben, hiszen az egyetem és a kar 
közössége mindig ott állt mögöttem munkám so-
rán – szögezte le Prof. Dr. Torma András rektor.

Rada János

megtiszteltetés A rektornAk, Az egyetemnek 
és Az állAm- és Jogtudományi kArnAk

Prof. Dr. Torma András idén – rendhagyó módon – videóüzenetben köszöntötte az egyetem 

elsőéves hallgatóit a Gólyabálon, az adott héten ugyanis Marosvásárhelyre utazott, ahol a 

helyi Petru Maior Egyetem tiszteletbeli doktori oklevelet és emlékérmet adományozott számára.
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6 fókuszban

Az ünnepség alatt többször is „megfagyott 
a levegő”, hiszen az előadások, ünnepi be-
szédek sokasága mindenkit megérintett, és 
egészen 59 évvel ezelőttre repített vissza. A 
rendezvény része a városi rendezvénysoro-
zatnak is, hiszen a Miskolci Egyetem – egykor 
még Rákosi Mátyás Műszaki Egyetem – is 
helyszíne volt a forradalmi eseményeknek, 
ugyanis itt alakult meg ’56. október 22-én a 
Diákparlament, és tartotta meg nagygyűlését, 
ahol megfogalmazták követeléseiket, többek 
között – elsőként – a Varsói Szerződésből 
való kilépést is.  Az ünnepi keretek között 
megrendezett megemlékezés 10 órától vet-
te kezdetét. Számos egyetemi oktató és a 
hallgató egyaránt lerótta tiszteletét az 59 év-
vel ezelőtt lezajlódó tragikus esemény hősei 
előtt. 
„Együtt ünnepel Magyarországgal az egész 
világ” – hangzott el Prof. Dr. Torma András 
rektor köszöntő beszédében, melyben arról is 
szót ejtett, hogy az 59 évvel ezelőtt lezajló-
dó forradalom alapja az volt, hogy a nép hitt 
egy szabad, független, demokratikus ország 
létezésében.  A rektori köszöntőt követően 

Eperjesi Gergely egyetemi hallgató előadá-
sában hallhattuk Márai Sándor örök klasszik-
usát, a Mennyből az angyal című verset. Ezt 
követően Pecsmány Péter énekelte el, az 56 
csepp vér rockmusicalből ismert Maradj hű-
séges című dalt. Az Európai Unió alelnöke 
Pelczné Dr. Gáll Ildikó is beszédet mondott 
ünnepségünkön, melyben kitért a mai, 2015-
ös problémák kérdéskörére, és mindemellett 
emelkedett ünneplést kívánt. Az ünnepség 
második felében Riz Dávid egyetemi hallga-
tó beszélt arról, hogy mit jelent egy mai fiatal 
számára 1956-ra emlékezni.  Legtöbben csak 
az általános és középiskolai ünnepségek kap-
csán szembesültünk az eseménnyel, kevesen 
talán nagyszüleik által hallottak róla, de egy 
biztos, hogy a mi generációnk már messze 
nem érzi át mindannak a súlyát, amit a „sza-
badság” szó magában hordoz.  Riz Dávid 
beszédét követően az egyetemi kitüntetések 
átadására is sor került. A rendezvény keretein 
belül Dr. Szarka Zoltánra is emlékeztünk, aki 
egyetemünk megalakulásától kezdve cam-
pusunkon oktatott, 56-ban pedig az egyetem 
Diákparlamentjében végezte lelkiismerete-
sen munkáját. Az ünnepség, koszorúzással 
zárult.

Kerekes Betti

„együtt ünnePel mAgyArországgAl Az egész világ” 
Az 56-os forrAdAlomrA emlékeztünk
2015. október 22-én tartották campusunkon az 1956-os forradalom és szabadságharc al-
kalmából rendezett ünnepi megemlékezést. A rendezvényt az A/1-es épület egyes előadó-
jában tartották, ahol oktatók és hallgatók egyaránt összegyűltek, hogy leróják tiszteletüket 
az 56-os forradalomban harcolók előtt. 

Fotó:  Stumphauzer Laura
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7Fókuszban

gólyAeskü,
tánc és vidámság:

gólyAbál – 2015

kihelyezett tAnszéket

hoz létre egyetemünkön

az Állami SzÁmvevőSzék

Ha ősz, akkor Gólyabál – az idén sem maradt 
el a miskolci campus életének egyik legnívósabb 
eseménye, amely színvonalas programjával 
most sem csak a gólyákat várta az egyetem dísz-
aulájába: az egyetem jelenlegi és régi hallgatói, 
oktatói és dolgozói, valamint vendégeik idén is 
együtt szórakozhattak a báli szezon nyitányán.
A Gólyabál hagyományosan a tanév kiemelke-
dő kulturális és közösségi rendezvénye, amely-
nek keretében gólyaeskü és pezsgős koccintás 
után válnak a frissen felvett hallgatók egyetemi 
polgárokká. Az ünnepélyes megnyitón Dr. Deák 
Csaba, az egyetem kancellárja rámutatott, hogy 
a Miskolci Egyetem a szabadidő eltöltéséhez is 
a legjobb lehetőségeket kínálja hallgatói szá-
mára, és köszöntőjében az este sztárfellépője, 
a Punnany Massif slágeréből is idézett, biztatva 
a gólyákat, hogy élvezzék a miskolci campuson 
töltött élet minden egyes percét. Prof. Dr. Torma 
András marosvásárhelyi programja miatt idén 
rendhagyó módon videó üzenetben köszöntötte 
az elsőéves hallgatóságot, valamint a Gólyabál 
színvonalas programját is méltatta. 
A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata 
idén is színvonalas programot szervezett: fellé-
pett Korda György és Balázs Klári, a Saverne, 
Totpeti (Radio M), a Sky Fanatic és persze a 
Punnany Massif, sőt Dombóvári István humoris-
ta is hozzájárult az esemény fényéhez. Emellett 
idén is volt Bál Szépe választás, sőt immár a Bál 
Párját is megválasztották, az állandó, esetleg al-
kalmi párok pedig a hagyományoknak megfele-
lően egy éjszakára szóló házasságot köthettek.

2015. november 10-én együttműködési megálla-
podás aláírására került sor a Miskolci Egyetem 
és az Állami Számvevőszék között. A megálla-
podás annak jegyében született, hogy a Miskolci 
Egyetem nem csupán a gazdasági élet szereplő-
ivel, hanem a magyar társadalom nem kevésbé 
fontos egyéb állami szereplőivel is szerződéses 
formában kívánja rögzíteni az együttműködés 
kereteit.
A megállapodás szerint az együttműködés négy 
nagy területet ölel fel: együttműködés a közpén-
zekkel és a közvagyonnal való gazdálkodás te-
rületén; együttműködés a tudományos kutatás, 
a szakértői tevékenység és a közpénzügyi is-
meretterjesztés területén; együttműködés a kor-
rupció elleni küzdelemben; együttműködés a két 
fél tevékenységének társadalmi hasznosulását 
támogató területeken.
A megállapodás kimondja azt is, hogy a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Kara Vezetéstu-
dományi Intézete keretében sor kerül egy kihe-
lyezett tanszék felállítására. E tanszék legfonto-
sabb feladata az lesz, hogy a közjó érdekében 
megvalósítsa az előbbiekben jelzett együttműkö-
dési területeken való tevékenységet.
A megállapodást Budapesten, az Állami Szám-
vevőszék székházában írta alá Prof. Dr. Torma 
András rektor és Domokos László elnök. Az 
ünnepélyes aláíráson jelen volt Veresné Prof. 
Dr. Somosi Marianna dékán és Dr. Pulay Gyula 
igazgató, a kihelyezett tanszék leendő vezetője.
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Az esemény a gazdasági kihívásoknak még 
inkább megfelelő felsőfokú közgazdászkép-
zés megerősítését és a hallgatók munkavál-
lalásra való felkészítését kívánja elősegíteni 
évről-évre az egyetemi oktatás és a gazda-
ság szereplői közötti kapcsolatok elmélyíté-
sével. A második nap rendhagyó módon a kar 
tudományos tevékenységének megjeleníté-
sét célozza. 
Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, a kar 
dékánja megnyitó beszédében kiemelte, az 
esemény révén ablakot kívánnak nyitni a 
hallgatók számára a munkaerőpiac felé, hoz-
zájárulva ahhoz, hogy távlatok nyíljanak meg 
előttük, és olyan hasznos információkkal gaz-
dagodjanak, amelyek révén sikeres emberek-
ké válhatnak. Szavainak egy Márai Sándor 
idézettel adott hangsúlyt: „A dolgok nemcsak 
önmagukban vannak: perspektívájuk is van. 
Ezért soha ne mondjad egy tüneményről: 
»ilyen vagy olyan« – csak ezt mondjad: »eb-
ből és ebből a távlatból ilyennek látszik.«” 
A számos kiváló előadó közül Ács Zoltán, a 

Design Terminál Inkubációs programvezetője 
a kreatív gazdaság hazánkban betöltött sze-
repét mutatta be. Elmondta, hogy az autóipart 
követően a második legdinamikusabban fejlő-
dő ágazat ma a kreatív iparág Magyarorszá-
gon, így óriási potenciállal rendelkeznek ezek 
a kulturális értéket előállító szektorok. A prog-
ramvezető említést tett a Marx által megfogal-
mazott alaptételről, mely szerint annak van le-
hetősége óriási profitot elérni, aki birtokolja a 
termelőeszközöket. Ugyanakkor hozzátette, 
hogy a jövőben ez várhatóan másképp fog 
alakulni, hiszen valójában már most sem ezt 
látjuk a gyakorlatban. Scott Lash kreatív ipar-
ági teoretikus elmélete szerint napjainkban 
nagy profit elérésére azok képesek – mond-
ta –, akiknek van olyan kognitív és esztétikai 
tudásuk, amelyekkel képesek globális trende-
ket formálni.
„Kihívások és a fiataloktól várt válaszok” 
címmel panelbeszélgetésekre is sor került, 
melynek során olyan fontos kérdésekre kap-
hattak választ a hallgatók, hogy a meghívott 
vállalatok esetében mi jellemző az üzleti 
környezetre, illetve mit várnak el egy frissen 
végzett közgazdásztól. Az önéletrajz elkészí-
téséhez, az állásinterjúhoz, illetve az idegen 
nyelvű interjúhoz is számos hasznos tanács 
elhangzott. Ezen felül a szakmai gyakorlati 
hely kiválasztására vonatkozóan is lényeges 
információkkal lett gazdagabb a hallgatóság.
Mindezek mellett lehetőség volt kompetencia-
mérésen vagy hazugságvizsgálaton is részt 
venni, annak felmérése céljából, hogy az ille-
tő mennyire alkalmas a sikerre.

Tóth Orsi

gAzdász szAkmAi és tudományos nAPok – 2015
Hatodik alkalommal rendezte meg a Gazdaságtudományi Kar a Hallgatói Önkormány-
zattal együttműködésben a már hagyománnyá vált Gazdász Szakmai és Tudományos 
Napokat novemberben. A kétnapos programsorozatot ezúttal is nagy érdeklődés övez-
te, a tehetséggondozás jegyében a hallgatók számos gyakorlati információval lehettek 
gazdagabbak a hazai KKV szektor, az üzleti szféra és a közszolgáltatás jelentős szerep-
lőinek közreműködésével.

Fotó: Kiss Viktor
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A „Digitális úton-útfélen. Komplex iskolai in-
nováció és digitális szemléletformálás hát-
rányos helyzetűek körében” című, TÁM-
OP-3.1.16-14-2014-0001 jelű projekt szorosan 
kapcsolódott a halmozottan hátrányos hely-
zetű fiatalok eredményesebb, hatékonyabb 
képzését támogató pedagógiai módszerhez, 
az ún. Komplex Instrukciós Programhoz (KIP), 
amelyet eredetileg a Stanfordi Egyetem dolgo-
zott ki a spanyol ajkú tanulók integrációjára, 
majd Kovácsné Dr. Nagy Emese, a Hejőke-
resztúri IV. Béla Általános Iskola igazgatója, 
valamint a Miskolci Egyetem docense adaptált 
és fejlesztett tovább a helyi viszonyokra. A KIP 
módszer Hejőkeresztúron már bizonyított a 
halmozottan hátrányos helyzetű – túlnyomó-
részt roma – tanulók képzése terén: pozitív 
eredményeire immár országos figyelem irá-
nyul. A módszer mára szervesen beépült az 
ME BTK tanárképzésébe.
A projekt kettő, egymással azonban több pon-
ton összefüggő célterület köré szerveződött: 
az egyiket az iskolai hátránykompenzáció ha-
tékonyabbá tétele jelentette az ME BTK szá-
mára stratégiai fontosságú KIP adaptációjával, 
a másikat pedig a digitális kultúra erőteljesebb 
bekapcsolása a pedagógiai kultúraváltás fo-
lyamatába. Mindehhez járult hozzá később – 
mint újabb cél és feladat – a Miskolc–Hejőke-
resztúri KIP Regionális Módszertani Központ 
létrehozása a Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karán, ami komoly presztízst jelent 
az intézmény számára. Egy olyan, Magyaror-
szágon egyedülálló pedagógiai központ léte-
sül ugyanis Miskolcon, amely ugyan a régióra 
fókuszál, ám a jövőben országszerte tevékeny 
részese lehet a pedagógusok megfelelő to-
vábbképzésének. A módszertani központ az 
ME BTK szervezetében és a campus felújított, 

korszerű E/7-es épületében valósul meg, és a 
jövőben még erőteljesebbé és hatékonyabbá 
fogja tenni az ME BTK társadalmi felzárkózást 
és pedagógiai kultúraváltást szolgáló misszió-
ját.
A projekt keretében kutatások is folytak: az ME 
BTK társadalomtudományi területeken jártas 
kutatói a projektben érintett, részben halmo-
zottan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglal-
kozó iskolák belső világát vizsgálták, hogy 
alapos háttérismeretekkel járuljanak hozzá a 
projekt sikeréhez. Az ME BTK oktatói mind-
emellett digitális tananyagokat is fejlesztettek 
az iskolák számára. A fiatalokat megcélzó pá-
lyaorientációs tevékenységek szintúgy fontos 
elemét jelentették a projektnek. A pályázat 
bővülésével új konzorciumi partnerként a Ka-
posvári Egyetem és a Herman Ottó Intézet is 
bekapcsolódott a projekt munkájába.
A november 13-án a Miskolci Egyetem Dísz-
aulájában megrendezett, „Energiák – Sziner-
giák a felzárkózás érdekében” c. zárókonfe-
rencia programját a projekt eredményeit és 
tapasztalatait összegző előadások alkották. A 
rendezvény fővédnöke Balog Zoltán, az embe-
ri erőforrások minisztere volt.

Rada János

módszertAni közPont létesül A 
bölcsészettudományi kAron

Októberben bővült a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának társadalmi felzárkózást 
szolgáló kiemelt projektje, amely immár országos szinten jelentős módszertani központ létreho-
zását is magában foglalja, ami az egyetem és a kar számára egyaránt komoly presztízst jelent.
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hAllgAtói érdekkéPviselet A miskolci egyetemen

A Hallgatói Önkormányzatok létjogosultsá-
gát számtalanszor igazolták az elmúlt idő-
szak eseményei is. Elég, ha csak az olyan, 
sokak számára emlékezetes hallgatói ren-
dezvényekre gondolunk, mint a Miskolci 
Egyetemi Napok, a 25 órán át tartó kollé-
giumok közötti megmérettetés, a Kolimpia, 
vagy a nemrégiben megrendezett Gólya-
bál. Ezek a rendezvények mai formájukban 
nem jöhetnének létre a ME-HÖK munkája 
nélkül.
A szervezetnek, kevésbé örömteli esemé-
nyek folyamán is sikerült hallgatói tömege-
ket megmozgatnia a három évvel ezelőtti 
diáktüntetések alatt, amikor is a ma álta-
lunk ismert felsőoktatás alapjaiban került 
veszélybe.
A hallgatói képviselők, ezzel együtt a ME-
HÖK tevékenysége korántsem merül ki a 
rendezvények és egyéb megmozdulások 
szervezésében. A HÖK választott vezetői 
mindenhol és mindenkor képviselik egye-
temünk hallgatóinak érdekeit az intézmény 
döntés-előkészítő és döntéshozó testületei-
ben, kari és összegyetemi szinten egyaránt. 
Az egyetemi döntéshozatal legmagasabb 
szintjén, a szenátusban nyolc delegáltja 
van a Hallgatói Önkormányzatnak és továb-
bi egy képviselője a Doktoranduszhallgatói 
Önkormányzatnak.
A ME-HÖK jelenlegi elnöke Jedlicska Ti-
bor, a Gépészmérnöki és Informatikai kar 
volt hallgatója, aki jelenleg a jogi képzésen 
túl doktori iskolában végzi tanulmányait. 
Az ő munkáját segíti további hat fő, akik a 
ME-HÖK aktuális elnökségét alkotják. Az 
elnökség tagjai mind egyedi szerepkörrel 
rendelkeznek, melyek a rendezvényeket, 
külügyeket, kollégiumi és tanulmányi ügye-

ket, informatikai infrastruktúra kezelését és 
fejlesztését, valamint a financiális területet 
foglalják magukban. Ezen területek mind-
egyikébe rengeteg karitatív munkát fektet a 
szervezet, ezzel is tevőlegesen hozzájárul-
va az egyetemi polgárok érdekeihez.
A Hallgatói Önkormányzat működését an-
nak alapszabálya határozza meg, mely 
rögzíti a szervezet működésének minden 
aspektusát a képviselők választásának 
mentétől kezdve a szociális és ösztöndíj 
intézkedésekig, szigorú összhangban a ha-
tályos jogszabályokkal.
A ME-HÖK egy kapocs a diákok és az 
egyetem vezetése között, ezzel biztosítva 
egy olyan csatornát, melyen keresztül a 
hallgatók effektíven hallatják a hangjukat, 
fűződjék ahhoz egy vagy akár az összes 
hallgató érdeke.

Konyári Ádám

Egyetemünk Hallgatói Önkormányzata idén fennállásának huszonkettedik évfordulóját 
ünnepli. Az elmúlt több mint két évtized alatt a szervezet struktúráját és tevékenységét 
tekintve is sok változáson ment keresztül.

Fotó: ME-HÖK
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A kórus ötlete egy tízéves jubileumi találkozó alkal-
mával merült fel, ami után hétvégente össze is jártak 
próbálni. Belőlük alakult az „In Aeternum” Bartók Kó-
rus, melynek tagjai zömmel öregdiákok, illetve egye-
temi dolgozók. Az intézetből jött tagok mellett van 
közöttük könyvtáros, gépészmérnök, egyetemi do-
cens és angoltanár is. A vegyes társaság egy képzett 
kamarakórust alkot, akik a miskolci fellépések mellett 
több ízben eljutott külföldre is.
Júliusban Prágába utaztak el a Slovakia Folk nevű 
négy napos nemzetközi rendezvényére, ahol külön-
böző nemzetiségű kórusok mérték össze tudásukat 
a Primarius palota tükörtermében. A fesztivált sikerrel 
zárhatták, hiszen az „A capella folklór” kategóriában 
az első helyet ítélték oda. A 15-20 perces műsor-
blokkban a magyar dalok mellett Bartók Béla egyik 
szlovák nyelvű darabját is előadták, amelynek igen 
nagy sikere volt a helyszínen. Dr. Sándor Zoltán meg-
említette, hogy nem volt könnyű dolguk összehozni 
a repertoárt, hiszen kiműveltebb, profi hangzást adni 
ezeknek a daloknak nehéz úgy, hogy megőrizze a 
népzenei vonalat is. De nem csak ebben a kategóri-
ában indultak, a szabadon választható kategóriában 
a második helyezést sikerült elérniük, egyedül egy 
olasz kórust találtak jobbnak ebben a blokkban.

De nem csak Pozsonyig sikerült elutazniuk, novem-
ber elején Szardínia szigetén, Olbiában vettek részt 
egy fesztiválon, ahová meghívást kaptak. Itt egy 200 
fős nagyzenekar részeként szerepeltek, és egy ora-
tóriumot adtak elő, amelyet maga a szerző vezényelt 
le (Az oratóriumot az a capellával ellentétben nagy-
zenekar kíséri). A két olbiai koncert mellett vidékre is 
ellátogattak, ahol szintén felléptek és emellett turista-
ként is bejárták a sziget több pontját.
Ha valaki kedvet kapna, és csatlakozna, hétfő és 
kedd esténként is próbálnak kórusok a Zenepalotá-
ban, természetesen maga az „In Aeternum” Bartók 
Kórus is itt található meg. 
Koncertet is adnak itthon, legközelebb december 11-
én Farkas Ferenc születésének 110. évfordulójának 
megünneplése alkalmából lépnek fel a Zenepalotá-
ban, utána pedig a karácsonyi koncerteken is szer-
vesen részt vesznek, de lesz majd újévi hangverseny 
Kassán is, de Lengyelországba is el fognak majd 
látogatni. Aki kedvet kapott, az mindenképpen hall-
gassa meg őket, hiszen most télen lesz rá alkalma 
az embernek!

Ozsváth Cseke Gergő

arany éS ezüSt minőSítéSt iS kapott az

„in Aeternum” bArtók kórus PrágábAn

A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet önszervező kórusa idén Európa-szintű sikert tudhat 
magáénak. Erről és a külföldi utakról számolt be a MEgazinnak Dr. Sándor Zoltán intézet-
igazgató, aki tagja és vezetője az „In Aeternum” Bartók Kórusnak.
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Az ünnepség érdemi része az Egyetemi 
Könyvtár mellett található OMBKE emlék-
oszlop megkoszorúzásával, a közeljövőben 
felállításra kerülő Lélekharang bemutatásá-
val és megszólaltatásával folytatódott. Az 
emlékhelyre az Egyetemi Osztály vezetése 
helyezett el koszorút. Ezt követően a Miskolci 
Akadémiai Kör (MAK) társelnöke, Nagy Tibor 
olvasta fel Debreczeni Dániel ez alkalomra írt, 
a Lélekharangot bemutató levelét. A helyszí-
nen a Lélekharangot az Egyetemi Osztály ne-
vében Dr. Kovács Ferenc volt rektor, az OMB-
KE részéről Dr. Tolnay Lajos tiszteleti elnök, a 
MAK nevében pedig Nagy Tibor jogászhallga-
tó szólaltatta meg. Gyönyörű alkotás lett, mely 
jövő félévtől lesz látható teljes valójában, mert 
a hozzá tartozó állvány akkor fog elkészülni.
Az ünnepi esemény ezután a Központi 
Könyvtár olvasótermében az Egyetemi Cso-
port/Osztály 60 éves történetére visszatek-
intő konferenciával folytatódott. A szakmai 

rendezvényt Dr. Tihanyi László, a Műszaki 
Földtudományi Kar volt dékánja, vezette le. 
A konferencia megnyitóját Dr. Nagy Lajos, az 
OMBKE elnöke tartotta, aki beszédét köve-
tően emléklapokat nyújtott át a visszatekintő 
eseményen előadást tartó volt elnökök részé-
re. Ezután Dr. Földessy János, a Magyarhoni 
Földtani Társulat és Dr. Turai Endre, a Magyar 
Geofizikus Egylet helyi szervezete nevében 
köszöntötte a jubileumi konferenciát, és be-
szélt az Egyetemi Osztályhoz fűződő korábbi 
és jelenlegi szakmai kapcsolatokról. Az előző 
üdvözlések után a volt elnökök és a jelenlegi 
elnök, Dr. Havasi István mutatták be az EO 
vezetési időszakuk alatti sokszínű életét.
A konferencia zárszavát követően a meghívott 
vendégek az Egyetemi Menza különtermében 
vacsorán vettek részt, ahol Dr. Szűcs Péter, a 
Műszaki Földtudományi Kar Dékánja mondott 
pohárköszöntőt.
Az ünnepség megkoronázásaként az Egye-
temi Menza különtermében Jubileumi Szak-
estélyre került sor, mely méltó lezárása volt 
ennek a nívós eseménynek. A rendezvényen 
elhangzó előadások sok olyan információval 
szolgáltak a diákok felé, melyek miatt jobb 
betekintést kaphattunk az egyetem múltjával 
kapcsolatban is, így egy igen jól sikerült napon 
vehettünk részt, hála az Egyetemi Osztályban 
tevékenykedő tanároknak és diákoknak.

Stumphauzer Laura

60 éVE A MISKOLcI EGyETEMEN AZ OMBKE
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Egyetemi Osztálya (OMBKE EO) 
2015. október 16-án, a Miskolci Egyetemen ünnepelte az Egyetemi csoport megalakulá-
sának (1955. október 12.) 60. évfordulóját. A nevezetes ünnepi eseményhez kapcsolódóan 
az OMBKE vezetése az egyetem Szenátusi termében kihelyezett választmányi ülést tartott.

Fotó: Dr. Havasi István
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13Fókuszban

Automotive hungAry
nemzetközi JÁrműipari BeSzÁllítói SzakkiÁllítÁS – 2015

A négy magyar autógyártó cég mellett idén elő-
ször a BMW is képviseltette magát, valamint 
közel 300 járműipari beszállító, alkatrészgyártó, 
a saját területén meghatározó cég mutatta be 
tevékenységét. A hazai kiállítók mellett cseh, 
török, francia, lengyel, német, osztrák, szlovák 
és angol vállalatok is megjelentek. A kísérőese-
mények a hagyományokhoz híven az üzlet, tu-
domány, karrier témakörökre épülnek.
A Miskolci Egyetem közös standon a várossal 
és a Bay Logi Intézettel, gyártókkal, mint a Ta-
kata, Bosch, Patec, Nohac, valamint a BOKIK-
kal jelent meg. A Gépészmérnöki és Informati-
kai Kar az Autotech projektet mutatta be, mely 
járműipari anyagfejlesztések: célzott alapkuta-
tás az alakíthatóság, hőkezelés és hegeszthe-
tőség témaköreiben tevékenykedett, valamint a 
Járműipari felsőoktatási és kutatási együttmű-
ködési projektet, mely regionális ágazati felső-
oktatási együttműködés támogatása témában 
tevékenykedett a járműipari képzés és kutatás 
területén.
A Műszaki Anyagtudományi Kar a FORR-ÁSZ 
projektet mutatta be, mely környezetbiztonságos 
forraszanyagok anyagtudományi alapon történő 
fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a 

járműipari részére témában végzett kutatáso-
kat.
Az egyetem megjelent a TierUp standon is, ahol 
az egyetemi, járműiparhoz kötődő innovációk 
szerepeltek.
 A Gépészmérnöki és Informatikai Kar 2014-
ben akkreditálta a járműmérnöki alapszakot. 
A Karon belül számos intézet vesz részt jár-
műipari oktatási és kutatási témákban. Ilyen 
az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai 
Intézet (anyagvizsgálat, hegesztés, hőkezelés, 
képlékenyalakítás), az Energetikai és Vegyipari 
Gépészeti Intézet (energiahatékonyság, áram-
lástechnikai számítások és mérések), a Gép- és 
Terméktervezési Intézet (fogaskerék, hajtómű-
vek, csapágyak, kenéstechnika, tribológia, mű-
szaki akusztika), a Gyártástudományi Intézet 
(gyártási, illetve technológiai folyamatok terve-
zési módszereinek korszerűsítése), a Logisz-
tikai Intézet (anyagmozgató gépek, logisztikai 
rendszerek, hegesztett járművázak), a Műszaki 
Mechanikai Intézet (végeselemes szimulációk), 
a Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet 
(szerszámgép-tervezés, mechatronikai model-
lezés) és a Villamosmérnöki Intézet (telekom-
munikáció, folyamatirányítás és méréstechnika, 
digitális irányítástechnika). 
Az egyetem és a hallgatók autóipar iránti elkö-
telezettségét mutatja a Formula Racing Miskolc 
hallgatói kezdeményezés, melynek keretében 
saját építésű autóval vettek részt a diákok a 
2015-ös Formula Student Hungary versenyen. 
A Go-Kart Go-Bosch 2014–2016 között folyó 
hároméves meghívásos versenyének első két 
évében a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
ME-Kart csapata az abszolút győztes címet 
szerezte meg.

Prof. Dr. Jármai Károly
stratégiai rektorhelyettes

Október végén nyitotta meg újra kapuit az Automotive Hungary, mely kiállítószámának 
és területének növekedése miatt az A pavilonban került megrendezésre az Autótech-
nika kiállítással közösen.

Fotó: Formula Racing Miskolc
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14 Fókuszban

A fiúk a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium-
ban ismerkedtek meg, ahol szobatársak vol-
tak. Morvai Dániel földtudomány alapszakos 
hallgató, Lakatos Richárd jelenleg mérnök-
informatikus mesterszakos hallgató, Balogh 
Tibor pedig politológiai alapszakon végzett a 
Miskolci Egyetemen. A tevékenységük előz-
ménye egy, a Keresztény Roma Szakkollégi-
umi Hálózat konferenciájára készített paródia 
videó volt. Mivel nagyon élvezték a forgatást, 
kisebb kihagyás után újra videót készítettek. 
Eleinte csak szűkebb körben terjesztették az 
alkotást, a kollégiumban, a családnak és ba-
rátoknak, majd a könnyebb elérhetőség ér-
dekében elindítottak egy Youtube csatornát, 
amely a Roma News Production névre hallgat. 
A cigányokról rengeteg dokumentum-, játékfil-
met láttak, de nem nagyon találtak például 
sem roma humoristát, sem hasonló vígjátékot, 

ezért újítani szerettek volna, éppen ebbe az 
irányba.
2014-ben elindultak az első Ki Mit Tube-on, 
ahol megdöbbentő nézettséggel bírtak a vide-
óik. A verseny során kapott bátorítás miatt ko-
molyabban vették tevékenységüket és azóta 
egyre sűrűbben jelennek meg új művel. Az idei 
Ki Mit Tube versenyen az iGipsy videójuk lett a 
harmadik legnézettebb az összes alkotás kö-
zül. Videóik műfaját, véleményük szerint, Szir-
mai Gergely fogalmazta meg a legpontosab-
ban: kultúr-rasszizmuson alapuló szociokritikai 
poénkodás. Egyszerre állítanak görbe tükröt a 
fiatalok elé (például a Hogyan legyél raj című 
videójuk), és annak érdekében, hogy a nézők 
könnyebben befogadják mondanivalójukat, 
popkulturális elemekkel tarkítják alkotásaikat. 
Két díjat hoztak el 2014-ben a Budapesten 
rendezett 48 Óra Film Projekt versenyről, vala-
mint vendégül látták őket például a Parlament 
TV-ben és a Petőfi TV élő adásában is. 
Amikor arról kérdeztem őket, hogy saját bő-
rükön keresztül találkoznak-e hátrányos meg-
különböztetéssel, azt válaszolták, hogy az 
emberek inkább befogadóak és értékelik azt, 
hogy valaki kitört. Mármint az egyetemen és 
a munkahelyen, de az utcán annyira nem lát-
szik, hogy az illető egyetemre jár. Azonban na-
gyon extrém, kirívó esetet nem tudtak hirtelen 
említeni. 
Távoli terveik között szerepel, hogy jövő nyár-
ra egy olyan kisfilmet készítsenek el, amely-
nek középpontjában egy cigány szuperhős 
szerepel. Saját szponzorálásuk céljából Ricsi 
egyéni vállalkozást indított – amely a www.
romanewsproduction.hu weblapon található 
meg – jelenleg is egy cég teljes arculatát ter-
vezi. Próbálnak saját lábra állni, szponzorokat 
keresnek, de egyben függetlenek is akarnak 
maradni, hogy senki ne cenzúrázza a videó-
ikat.

Boldizsár Csongor

SZTEREOTíPIáKKAL A SZTEREOTíPIáK ELLEN

A Miskolci Egyetem hallgatóiból alakult Roma News Production tagjaival beszélgettünk a 
2015-ös Ki Mit Tube verseny kapcsán.

fotó: internet
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15Pályázatok - pályáz(z)atok

A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló 
kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, 
munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntart-
ható fejlődés, design, orvostudomány, egészség-
megőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évi egy 
alkalommal.
A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület meg-
hirdeti Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj 
pályázatát az alábbi feltételekkel:
• személyes szakmai önéletrajz 
• a pályamű pontos leírása, előnyeivel, különös 

tekintettel annak újdonságtartalmára 
• maximum 10 oldal, csatolt dokumentumok 

nélkül 
• kiegészítő dokumentumok, amelyek kapcso-

lódnak a pályamű és a pályázat    megítélé-
séhez

A benyújtott pályaművek a Gran Prize díjbizottság 
által meghívott pályázók pályaműveivel együtt kerül-
nek elbírálásra.

A pályázat határideje: 2016. április 15. 

További Információ:
www.swedishchamber.hu

Az Ericsson 2016-ban megrendezi nemzetközi 
innovációs ötletversenyét a városi élet jövője té-
májában. A pályázat keretében a diákok ötleteik 
megvalósítására pályázhatnak az Ericsson szakem-
bereinek segítségével. A versenyre 2-4 fős csapatok 

jelentkezhetnek. Minden diák jogosult a jelentkezés-
re. 2050-re a világ lakosságának várhatóan hetven 
százaléka él majd városi környezetben, az okos vá-
rosok pedig nagyszerű lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy emberek milliárdjai élhessenek magasabb 
színvonalon. A verseny ezért elsősorban olyan öt-
letekre koncentrál, amelyek az információs techno-
lógia segítségével javítják a városi élet minőségét.

A pályázat határideje: 2015. november 30.

További információ:

palyazatmenedzser.hu

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) gra-
Az "Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj" célja az euró-
pai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve 
a fiatalok bevonása az európai integrációs projek-
tekbe. A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, 
amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös 
európai azonosságtudat kialakulását, és gyakor-
lati példát mutatnak európaiak közösségként való 
együttélésére. Az "Európai Ifjúsági Nagy Károly-dí-
jat" az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi 
Nagy Károly-díj Alapítvány minden évben közösen 
ítéli oda. A legjobb projekt díja 5000 euró, a második 
helyezetté 3000 euró, a harmadik helyezetté pedig 
2000 euró. A díjjal együtt a három győztes meghí-
vást kap az Európai Parlamentben való látogatásra 
(Brüsszelbe vagy Strasbourgba).

A pályázat határideje: 2016. január 25.

További információ:
palyazatmenedzser.hu

Kiss Csaba József
Stratégiai és Fejlesztési

Rektorhelyettesi Titkárság

Gran Prize
Interdiszciplináris Innovatív Díj 2016

Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj

fotó: internet

Ericsson Innovation Awards 2016 -

Nemzetközi innovációs verseny
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16 One step 

Vissza a jövőbe!

Hogyan is indult el a napjainkban már termé-
szetesnek vett online álláskeresés, és hogy 
lett ekkora befolyásoló erővel bíró jelenség-
gé a közösségi média? A 90-es évek vége 
felé Magyarországon is megjelentek az első 
online álláskereséssel foglalkozó oldalak. 
Akkoriban közösségi oldalak híján a hagyo-
mányos apróhirdetések mellett ez volt a leg-
hatékonyabb módja annak, hogy valaki meg-
felelő álláshoz jusson. Az iWiW majd később 
a Facebook megjelenésével már egyenes út 
vezetett a jobbnál jobb álláslehetőségekig. 
Manapság már csupán pár kattintás választ 
el minket, hogy egy érdekes cég lehetőségei 
közül kedvünkre válogathassunk.

A Facebook mint állásközvetítő

Számos fejvadász cég is fenn van kedvenc 
közösségi oldalunkon, akik folyamatosan 
vadásznak a megfelelő jelöltekre. A legtöbb 
követővel rendelkező ezek közül a Szárnyas 
Fejvadász nevű cég. Természetesen a leg-
egyszerűbb módon is neki ugorhatunk a do-
lognak, ha a munkaközvetítő cégek oldalát 
lájkoljuk és folyamatosan frissülő lehetősé-
geik között böngészünk. A tematikus oldalak, 
csoportok követése még személyre szabot-
tabb lehetőségeket nyújthat számunkra.

így segíthet a közösségi média
az álláskeresőknek:

• Építsd tudatosan imidzsedet azzal, 
hogy például facebookon a személyes 
részt nem hagyod üresen, sőt erre fek-
tetsz nagyobb hangsúlyt! Hogy hány 
éves vagy, mit tanultál eddig, hol dol-
goztál és mi a hobbyd, mottód, mind 
nagyon fontos részletek lehetnek!

• Keress olyan ismerősöket, akik hason-
ló cégnél dolgoznak, mint ahová Te is 
vágysz! Érdeklődj, ismerkedj, használd 
ki a világháló adta lehetőségeket!

• Regisztrálj szakmai fórumokon, kövesd 
a közösségi média segítségével azokat 
a cégeket, melyek felől érdeklődsz, szólj 
hozzá posztjaikhoz, legyél mindig napra 
kész velük kapcsolatban!

közösségi médiA és álláskeresés

16

fotó: internet

A két fogalom messze nem áll távol egymástól. Manapság rengeteg módon tudunk az in-
ternet segítségével álmaink munkája után kutatni és talán még több módja van annak, hogy 
a főnökünk vagy leendő főnökünk szintén a világháló segítségével tartsa rajtunk szemét. Egy 
biztos a XXI. században virágzó közösségi média megannyi lehetőséget rejt magában a 
pályakezdők számára is. Ezek közül szemezgetünk most!
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17One step
• Plusz egy jó tanács: Ha beírod 

google-be neved, lecsekkolhatod, 
hogy milyen tartalmak bukkanak 
fel a keresőben. Sokszor régebbi, 
idejétmúlt, nem várt eredmények-
kel is szembesülhetünk, melyeket 
nem biztos, hogy leendő főnökünk 
orrára szeretnénk majd kötni.

Jó ha tudod:

Már korábbi cikkükben is említést tet-
tünk a linkedin.com-ról, amely a világ 
legnagyobb közösségi hálózata. Az 
oldalt 2002 decemberében alapították 
és 2003 májusában indították el. A Lin-
kedin több mint 238 millió tagjával, 200 
országgal és többek között angol, francia, 
német, olasz, portugál, román, török nyel-
ven az üzleti kapcsolatok létesítésére épít.

érdekes: 

• Az Adecco által készített globális fel-
mérés 17 ezer válaszadó véleményét 
összesítette, a világ 24 különböző or-
szágából. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a közösségi média egyre inkább a 
munkaerőpiac színhelyévé válik.

• Tízből hét toborzó azt nyilatkozta, hogy 
használja a közösségi médiát a HR te-
vékenységek ellátásához.

• Tízből öt álláskereső szintén arról szá-
molt be, hogy a közösségi médián ke-
resztül is keres álláslehetőségeket.

• Az álláskeresők majdnem 30%-át már 
legalább egyszer megkereste egy tobor-
zó a közösségi médián keresztül.

• A gazdagabb online kapcsolati hálóval 
rendelkező álláskeresők jobb ered-
ményeket érnek el a toborzókkal való 
kapcsolatfelvételek és az állásajánlatok 
számát tekintve is.

• Sokat számít a jelöltek közösségi médi-
án belüli hírneve, és a toborzók nagyban 
támaszkodnak a közösségi hálózatokra 
ennek felmérésében. Erre a célra első-
sorban a LinkedIn felületét használják 
(68%), de a facebook is fontos (52%).

A Kelly Services tanulmánya 31 ország több 
mint 120000 dolgozójának válaszai alapján 
leírja, hogy a felmérésben résztvevők több 
mint egyharmada, egészen pontosan 38%-
a azt állította, hogy a közösségi médián 
keresztül kapott állással kapcsolatos meg-
keresést, 11%-uk pedig munkát is kapott. 
Ez is rávilágít arra a tényre, hogy nagyon 
is fontos a világhálón megjelenített kép ma-
gunkról, ha pályakezdő álláskeresőként va-
gyunk jelen a neten. A toborzással és kivá-
lasztással foglalkozó szakemberek 91%-a 
futja át rendszeresen a pályázók facebook 
profilját, derült ki az amerikai Reppler cég 
kutatásából. Emiatt fontos, hogy odafigyel-
jünk az apró részletekre, ha munkát kereső 
fiatalként vagyunk a közösségi oldalak tag-
jai. Gondolhatunk itt például a bulik hevé-
ben jól sikerült képek posztolására, amellyel 
csínján kell bánnunk ebben az esetben, 
vagy a helyesírással kapcsolatos bakik 
nagyobb felügyeletére, a különböző cso-
portok, rajongói oldalakhoz való tartozásra, 
és nem utolsó sorban személyes posztjaink 
megjelenítésére is. 
Ezekkel a fontos és lényeges információk-
kal és érdekességekkel kívánunk nektek 
sikeres álláskeresést és eredményes kap-
csolatépítést a naponta megújuló közösségi 
média hálóin keresztül!

Kerekes Bernadett
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18 Connection

Have you ever heard that our choice of a pet 
shows our personality or “the dog is like the 
owner”? For example when people see a chi-
huahua, they do not expect an owner who is 
an old, tall man with a beard. Although these 
thoughts could be stereotypes, according to 
the surveys conducted in the ELTE’s Etho-
logy Department, the personalities of dogs 
and their owners are similar to each other. 
Animals mean a lot for human civilization. 
They help us in work, they are our gourds 
and playmates, and they provide us food, but 
they can also be dangerous. These strong 
bonds also mean that people know a lot 
about different species, and many times we 

give human characteristics to them (e.g. owls 
are smart).
There are many tests on the Internet which 
promise you to tell your animal alterego, or 
your spirit animal after answering a few ques-
tions about your characteristics, dreams and 
customs. In the Harry Potter series, patro-
nuses are the characters’ alteregos, and they 
show their personalities as well as their rela-
tionships, for example James Potter’s patro-
nus was a stag, while his wife’s was a doe, 
which demonstrated their strong connection 
to each other. Moreover, Severus Snape who 
was in love with Lily Potter also had a doe 
patronus. In the Harry Potter universe, patro-
nuses are powerful guardians which can be 
conjured by the Patronus Charm, which is a 
very difficult one and to cast a Patronus suc-
cessfully one must concentrate on a happy 
memory. One’s Patronus defends him or her 
from Dementors, who would consume his or 
her happy memories and eventually his or 
her soul. 
In Philip Pullman’s Dark Materials trilogy 
and in the movie Golden Compass which is 
based on the trilogy, daemons are the anim-
alistic representations of humans, who talk 
to their human counterparts and stay near 
them. During childhood, daemons change 
their shapes, but in the beginning of adoles-
cence they settle on one appearance which 
reflect the inner selves of their human coun-
terparts. Cutting the link between a daemon 
and its human counterpart causes huge 
pain for them, and both the daemon and the 

AnimAls, our Alteregos

dAimons, PAtronuses, AnimAguses And gods in AnimAls’ bodies

fotó: internet

If you have seen the movie Golden compass or read Philip Pullman’s Dark Materials series, you 
must have heard of daemons. Daemons and patronuses in the Harry Potter universe are all 
rooted in the ancient belief that people have animal-like alteregos, the species of which show 
our good qualities and our weaknesses as well.
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human gets into a zombie-like state after the 
separation.
Daemons are not only the creations of Pull-
man’s imagination, ‘daemon’ originally is the 
Latin version of the Greek word meaning 
‘god’, ‘fate’ or ‘godlike power’. Daemons also 
appear in ancient Greek religion, mythology 
and philosophy. Daemons are creatures liv-
ing between the human world and the world 
of gods. Socrates believed that a daemon 
guides and takes care of each individual. He 
stated that his daemon warned him many 
times for the negative consequences of his 
actions.
Totems could also take the form of animals in 
many Native American cultures. The word ‘to-
tem’ comes from the Ojibway word meaning 
‘brotherkin’. Every clan has their own totem 
which is an archetypical symbol. These anim-
als symbolize the strong connection between 
the clan’s members and their oneness. 
Families and nations have been also rep-
resented on family crests and coats of arms 
with animals which represent their qualities in 
Europe. Just think of the royal coat of arms 
of the United Kingdom, which represents a 
golden lion and a silver unicorn. 
Another type of animal alteregos is when hu-
mans or even gods take the form of an animal 
temporarily, or they have animallike charac-
teristics. We can think of animaguses in the 
Harry Potter series, or fairy tales like The 
Princess and the Frog, in which the frog trans-
forms into a handsome young prince after 
receiving a kiss. In ancient Greek mythology 
many gods and goddesses take the form of 
animals, and they also have sacred animals 
which are somehow related to the qualities 
symbolized by that god or goddess. A good 
example is Aphrodite whose sacred animals 
are doves, which also appear on Valentine’s 
cards and wedding cakes. Zeus transformed 
into a swan when he seduced Leda. Bast was 
a cat goddess in ancient Egypt, while Anubis 
was a jackal-headed god.

Even with the long history of animal alteregos, 
we would not like to have a daimon with bad 
reputation, such as a snake. Our thoughts 
and beliefs about animals are based on an 
thousand years old perception and belief 
system. For example snake is represented 
in the Bible as a wicked, bad and gimmicky 
creature. Some characteristics attributed to 
animals are universal, but there are some 
which depend on the religion, e.g. cows are 
sacred animals in Hinduism, while in Catholi-
cism they do not have a special role. 
Which animal would be your alterego?

Anett Schäffer

alterego  másik én
coat of arms  címer
consequence  következmény
crest  címer
doe  őzsuta
gimmicky  ravasz
jackal-headed  sakálfejű
oneness  egység
sacred  szent
to seduce somebody  elcsábít
stag  szarvas

fotó: internet
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Valljuk be, mindannyian találkoztunk már 
étvágygerjesztő és kevésbé ínyenc fogá-
sokkal is, de összességében elmondható, 
hogy nem a gyermekévek legszínesebb ál-
lomásai voltak a sulis tízóraik vagy éppen 
ebédek az iskolai menzákon. Az iskolakez-
déssel mindez megváltozott, és most már 
csak finom, változatos, egészséges és ízle-
tes ételeket kaphatnak a diákok. A menza-
reform célja, hogy a közétkeztetést egész-
ségesebbé tegye, ezzel megakadályozva a 
gyermekkori elhízást és az ezzel járó külön-
böző betegségeket. Természetesen fontos 
volt az is, hogy az ételek megjelenésében, 
külalakjában is változtatások történjenek. A 
„menzarendelet” szerint 2015. szeptember 
1-jétől tilos lesz a szénsavas vagy cukros 
üdítő, a tejbe egyáltalán nem lehet cukrot 
tenni, a teafélékbe is csak meghatározott 
mennyiséget. Az asztalokon nem lehet 
semmilyen formában sót és cukrot elhelyez-
ni, továbbá a rendelet szabályozza az éte-
lek zsír-, szénhidrát, só- és cukortartalmát 
is. A gyerekek elé sokkal kevesebb zsíros, 

lisztes étel kerülhet, a tervek szerint több 
zöldséggel, gyümölccsel és tejtermékkel 
szolgálnak majd a konyhák. Leírva az em-
ber nyilvánvalóan egyetért a kormány törek-
véseivel, hiszen ki ne akarná, hogy gyerme-
ke vagy rokona egészségesen étkezzen a 
különböző oktatási intézményekben. Azon-
ban idejekorán előjöttek a rendszer gyer-
mekbetegségei. A problémák zöme épp a 
szolgáltatók felől érkezett, akik szerint az 
állam által megszabott 500 Forintos norma-
tívából nem lehet finoman főzni, és félnek, 
hogy az alapanyag-beszerzési árak drasz-
tikusan nőni fognak. A Magyar Közétkezte-
tők Szövetsége (MKSZ) vezetője, Tettinger 
Antal egyetértett a megállapítással, szerinte 
ugyanis a menzaárak tekintetében országo-
san nagy a szórás, ám a rendelet miatt 10-
20 százalékos emelkedés biztosan várható 
összességében. A szülői oldalról is nagy a 
nyomás az új menzarendszeren. Gyakori, 
hogy a szülők nem iskolai menzai étkezte-
téssel, hanem önállóan próbálják megolda-
ni gyermekük ellátását. Egy konkrét adat: a 
2015-ös év végére 30%-al nőtt a kidobott 
alapanyagok és étkezési hulladékok ará-
nya, valamint sok a panasz a sótlan, ízetlen 
ételekre a különböző szabályozások okán. 
Egész egyszerűen sok helyen a gyerekek 
nem eszik meg az elkészített ételeket. Talán 
nem túlzás kijelenteni, hogy nem feltétlenül 
sikerült jól ez a menzareform, még akkor 
sem, ha már 3 éve kísérleteznek rajta. A 
cél, a törekvés dicséretes és szükségszerű, 
azonban a megvalósításnak komplexebb-
nek, átgondoltabbnak kellene lennie, hogy 
a reform sikeres lehessen.

Nagy Tomi

Reform a menzán —
Egészségesebb, bonyolultabb vagy drágább?

2015. szeptember 1-jétől hivatalosan is életbe lépett a „menzarendelet”, amely részletesen 
szabályozza a bölcsődékben, óvodákban, közoktatási intézményekben, kórházakban adha-
tó ételek összetételét és elkészítésének szabályait.

Fotó:  internet
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Fotó:  internet

A lakókörnyezeted
online játszótérré válik – ha akarod!

Már rég nem sci-fi a kiterjesztett valóság. A virtuális világ beszivárgott a valóságba is, gondol-
junk csak bármelyik helymeghatározó mobilaplikációra, vagy a telefonunk kameráját is hasz-
náló programra. Nézzük meg, hogy hol tart a számunkra is elérhető része az ilyen technológi-
áknak két játékon keresztül!

Az Augmented Reality, azaz a kiterjesztett 
valóság mondhatni még gyerekcipőben jár, 
azonban mobilunkon már így is sok lehetősé-
günk van alkalmazni. Elvezethet a legköze-
lebbi étterembe, vezetés közben kivetíthetjük 
a szélvédőre az autó aktuális adatait, és a te-
lefon kameráján keresztül tarthatunk otthon 
pingvint vagy sárkányt is lakásunkban. Azon-
ban az AR játékok csúcsa mégis a módosí-
tott világtérképet használó alkalmazások, 
mint például a 2013-ban berobbant Ingress 
nevű többjátékos felület.
A játék maga úgy működik, hogy a GPS jel-
adóval meghatározza a helyünket, a mobil-
neten pedig valós időben követhetjük a tér-
képünkön az eseményeket, láthatjuk, hogy 
milyen „tárgyak” vannak a közelünkben. A já-
ték elkezdésekor csatlakozunk a két tábor va-
lamelyikéhez, így lehetünk a kék (ellenállás), 
vagy a zöld (felvilágosultak) csapat tagjai. A 
történet szerint idegen erő jelent meg a Föl-
dön, és az egyik csapat el szeretné zárni, a 
másik pedig fel akarja használni erejét. Tech-
nikailag azonban ugyan azok a lehetőségek 
állnak mindkét fél számára: Különböző helye-
ken úgynevezett portálok nyílnak és azokat 
kell támadnunk, illetve megvédenünk. Erre 
több tucat tárgy és képesség áll rendelkezé-
sünkre, minél nagyobb a szintünk, annál több 
és erősebb ilyen erőt tudunk mozgósítani.
A portálokat pedig össze kell kötni, és az így 
háromszögelt területet tudjuk elfoglalni. A 
dolog igazi pikantériája, hogy ezek a portá-
lok nem véletlenszerűen képződnek, hanem 
egyes műemlékeknél alakulnak ki. Így ha az 
ember játszik, akkor megismerheti városá-
nak rejtett érdekességeit, miközben mozog 

és tartja a kapcsolatot csapattársaival, eset-
leg nagyobb események keretében foglalnak 
el dolgokat többen, ami egészen különbözik 
a számítógépes játékok alkotta általános 
képtől. 
Azonban most az internet egy mindenki szá-
mára ismerős dologtól robbant fel, hiszen 
2016-ra jelentette be a Nintendo a Pokémon 
Go! játékát, amely mind a két vezető mobil-
platformra érkezik majd. Talán itthon keve-
sen tudják, hogy a Pokémon először játék 
volt, amelyből később készült gyerekkorunk 
egyik kedvenc rajzfilmje. Minden valószínű-
ség szerint ez is körökre osztott kalandjáték 
lesz majd, de szintén térkép alapú, és a kö-
zelben lévő játékosokat is kihívhatjuk majd 
csatára. Ti mit gondoltok, efelé fog haladni a 
piac, vagy megmarad pár elszántabb gamer 
hóbortjának?
A valódi kérdés pedig az, hogy ugyanezt mi-
kor tehetjük meg majd 3 dimenzióban is a 
saját utcáinkon?

Ozsváth Cseke Gergő
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Miért hagyott fel a televíziózással, és kez-
dett el regényeket írni?
Én ezt pont fordítva élem meg. Végig, az 
egész pályám során úgy érzem, hogy volta-
képpen ugyanazt csinálom. A regényírás is 
tulajdonképpen annak a folytatása, amit én 
előtte csináltam, ez az ún. „infotainment”, 
vagyis amikor az ember az információval 
szórakoztat. Sok helyen jártam egyetemre, 
de amelyik a legjobban megérintett, az az 
amerikai volt. Mikor először kikerültem Ame-
rikába, én akkor fogtam fel, hogy úristen, ez 
egy szakma. Magyarországon az újságírást 
úgy fogták föl, hogy valaki elvégez valami-
lyen egyetemet, aztán elkezd újságot írni. 
Amikor pedig beül valaki egy amerikai egye-
temre, akkor előveszi a tankönyvet, és csak 
a hírújságírásból egy hónapig azt tanulja, 
hogy hogyan kell megírni az első mondatot. 
Például, ha azt szeretné a híradó szerkesz-
tője, hogy a nézők úgy érezzék, hogy a hírek 
róluk szólnak, akkor ehhez az „akár Önökkel 
is megtörténhetett volna” típusú felvezetés-
sel kell indítani, de persze számos egyéb 

ilyen módszer van. Aztán megtanulja az em-
ber, hogyan kell megírni az első bekezdést, 
majd azt, hogy hogyan kell megcsinálni egy 
egyperces hírt. Eleinte, mikor még csak rá-
dióztam, nem mertem még a képet is a hang 
mellé odatenni, hiszen az túl komplikált lett 
volna. Az volt egyébként életem legjobb ré-
sze, mert egyedül voltam rádiós riporter. Két 
évig, mint háborús tudósító, egyedül sokkal 
könnyebben jutottam el olyan helyekre, ami 
egy stábbal már bonyolult lett volna. Irtózato-
san élveztem, nem kellett vigyázni a kamerá-
ra, vagy más értékekre, a Vöröskereszt egyik 
gépével így jutottam el például a szomáliai 
polgárháborúba. 

De visszatérve az egyetemhez, amikor meg-
tanulja ezeket az egyperceket az ember, 
akkor a karrierje során folyamatosan egyre 
hosszabb dolgokba mer belekezdeni. Ké-
sőbb már úgy éreztem, hogy a három perces 
tudósítás is megy, aztán már a 7-8 perces is, 
nem vesztette el az ember a nézőit, nem kap-
csoltak el, mert végig érdekes tudott maradni. 
Ilyen játékszabályokat követtem, a 15 perc-
nél is, ahogy a tankönyvekben le van írva, 
majd következett a Frei dosszié, már harminc 
perccel. Ez utóbbiban egy reklám volt, ami-
vel kapcsolatban az okozta a nagy fejtörést, 
hogy hogyan tartsam meg az érdeklődést, 
hogy visszajöjjenek a nézők 10 perc után is. 
Mikor több éve csináltam, már 40 perces volt 
a műsor, majd mikor befejeztem már kitett 
egy órát, két reklámblokkal. Most pedig írok 
egy 600 oldalas könyvet, amelyben szerin-
tem van 15 reklám, hiszen ennyiszer teszik le 
az éjjeliszekrényre. Ennél is olyan érdekesen 

„mA már A mozi hAtározzA meg Azt, hogy hogyAn olvAsunk”
frei tAmás miskolcon dedikáltA legúJAbb könyvét

Frei Tamás november 5-én a Művészetek házában mutatta be új könyvét, mely Agrárbárók 
címmel jelent meg nemrégiben. A dedikálással egybekötött író–olvasó találkozón stábunk is 
tiszteletét tette. A rendkívül sokoldalú élettapasztalattal rendelkező szerző előadásának ve-
zérfonalát az olvasók kérdései adták, és természetesen írói munkásságával kapcsolatban is 
megosztotta élményeit, tapasztalatait. 

fotó: Kiss Viktor
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kell abbahagyni, hogy másnap is legyen ked-
vük visszavenni. Így belülről én úgy élem 
meg, hogy ez egy teljesen egyértelmű pálya, 
az egyperces tudósítástól most már egy ek-
kora terjedelmű könyvnél tartok. Remélem, 
hogy az olvasóim számára is elég izgalma-
sak a történeteim ahhoz, hogy végigolvassák 
a könyveimet.

Az is figyelemreméltó egyébként, hogy ma 
már alapvetően a mozi határozza meg azt, 
hogy hogyan olvasunk, és hogy mit várunk 
egy könyvtől, milyen tempót, milyen ritmust, 
vagy éppen konfliktusokat, lezárást. Ennek 
komoly szakirodalma van, és rendkívül gyak-
ran és gyorsan változó struktúrája. 2008-
ban a válság idején például az embereknek 
bizonytalanságérzete volt, nagyon sok le-
záratlan üggyel, problémával, amelyen túl 
szerettek volna lenni, de nem sikerült. Ezért 
mentek el a moziba, hogy elmeneküljenek 
egy másik világba, ahol, ha a mozifilm elején 
fel is merültek problémák, úgy tudtak kijön-
ni, hogy minden meg van oldva. Ugyanezt 
várták egy könyvtől, hogy az ne hasonlítson 
a mindennapi életükre. A Bankár esetében 
például nem ilyen regényt írni hiba lett volna. 
Most viszont, túllendülve kicsit a válságon, az 
emberek már megunták az állandó probléma-
tudatot, szeretnének most már föllélegezni, 
nem állandóan félni, hogy mi lesz holnap. A 
nyugati országokban már újra szinte vakon a 
fogyasztásba menekülnek (újra valódi anya-
gi háttér nélkül). Lényeg az, hogy már nem 
várják, hogy minden probléma megoldódjon a 
történet végére. Jobban szeretnék, ha az iga-
zi életükre hasonlítana. Az Agrárbárókban is 
egy érdekes kísérlet, hogy ez egy kicsit más-
képp ér véget, egy másfajta lélektani ritmusa 
van az eddigi regényekhez képest.

Hogyan készül egy ilyen könyv?
A regényeim sztorijait kis részben a képzelet 
szüli, de nagyobbrészt a nagyon jól informált 
emberek játéka. Ez az, amit war game-nek 
hívnak. Ilyet politológia szakos hallgatókkal 
szoktak játszani úgy, hogy minden csoport 
más-más országot képvisel, és az a kérdés, 
mit lépnek különböző stratégiai helyzetekben. 

Én is hasonlóképpen írom a regényeimet. 
Az Agrárbáróknak például a kezdő lökése az 
volt, hogy két és félszer annyi élelmiszert ter-
melünk, mint amennyit meg tudunk enni. Ez 
az exportkényszer azt eredményezi, hogy a 
magyar termékeket külföldön valahogy el kell 
adni. Igaz az áru minősége nem olyan, hogy 
például párizsi szupermarketekbe kerülhetne, 
ezért adjuk el Oroszországba és egyéb keleti 
piacokra, Kazahsztánba, Azerbajdzsánba, 
stb. Ha pedig a fejünk felett összeveszik Uk-
rajna kapcsán Amerika, az Európai Unió és 
Oroszország, megtiltják az uniós termékek 
bevitelét Oroszországba. Így a magyar me-
zőgazdaság érdekkörébe tartozók nem tud-
ják eladni termékeiket. Ebben a helyzetben 
két megoldás van, vagy hagyják, hogy rájuk 
rohadjon a sok áru, vagy elkezdik rágni a mi-
niszterelnök fülét, hogy jó lenne jóban lenni az 
oroszokkal. Ahogyan sok tapasztalt emberrel 
lejátszottam ezt a felállású war game-et, egy-
re világosabbá vált, hogy számos olyan do-
log történik, amelyet egyébként olvasunk az 
újságokban is, de nem vesszük észre, hogy 
összefüggenek. Például, hogy a magyar ag-
rár lobbihoz köze van az amerikai vízumkitil-
tásnak? Szerintem ez nagyon izgalmas.

Tóth Orsi
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őSzi hangulatzavar, téli depreSSzió

tAnácsok A szezonális dePresszió leküzdésére

A téli- vagy más néven szezonális depresszió, 
mint jelentéséből kikövetkeztethetjük, vala-
mely évszakhoz kötött. A legtöbb embert ősz 
és tél folyamán támadja meg. Bármely élet-
korban és nemnél előfordulhat, de leggyak-
rabban a fiatal nőket érinti. Ilyenkor felborul 
az alvás és ébrenlét megszokott ritmusa, 
„elromlik” biológiai óránk. Általában szeptem-
berben, novemberben kezdődik, és egészen 
márciusig tart. A téli depresszió szerencsére 
csak szezonális tünet, de mégis érdemes ko-
molyan venni, hiszen a téli évszak által kivál-
tott hangulatingadozásink nagyban befolyá-
solják teljesítményünket, életminőségünket, 
sőt súlyos esetben testi panaszokat is okoz-
hat. Sajnos kultúránk nagymértékben járul 
hozzá ehhez a szezonális betegséghez. A téli 
időszakban az ébren töltött órákból egyre ke-
vesebb időt töltünk a szabadban, a nap nagy 
részében mesterséges fényviszonyok között 

vagyunk, mely jelentősen fokozza a stresszt. 
Gyakorta jelentkezik a felsőoktatásban ta-
nulóknál is ez a probléma, hiszen rengeteg-
szer éjszakába nyúlóan tanulnak a teljesíté-
si kényszer miatt, amitől szintén megbomlik 
szervezetük biológiai ritmusa. Az átlagosnál 
jobban ki vannak téve ennek az időszaknak 
a diplomaszerzés előtt álló fiatalok, amely 
alapvetően egy igen stresszes időszak, tuda-
tában annak, hogy kiszakadnak megszokott 
élethelyzetükből, és az önállósodás utolsó 
lépcsőfoka következik. Gyakori ilyenkor az 
önbizalomhiány és kilátástalanság érzése, 
melyek a depressziónak is tipikus tünetei.
A téli depresszió velejárói még a megnöve-
kedett étvágy – fokozottan kívánjuk ilyenkor 
a csokoládét, a szénhidrátokban gazdag élel-
miszereket – és az állandó nappali álmosság, 
fáradékonyság, reményvesztettség, inger-
lékenység, szociális elszigetelődés, társas 
kapcsolatok elhanyagolása, érdeklődési kedv 
elvesztése az addig kedvelt dolgok iránt, súly-
gyarapodás, koncentrálási és döntéshozatali 
nehézség.
A jelenség oka a természetes fény hiánya, 
a nappalok rövidülése. A szervezet biológi-
ai órája a cirkadián ritmus, mely egy olyan, 
nagyjából 24 órás ciklus, mely a szervezet 
fiziológiai folyamatait (testhőmérséklet, alvás, 
ébrenlét, hormonváltozás stb.) befolyásolja.  
Ősszel és télen a napfény hiánya megzavarja 
ezt a belső ritmust, és könnyen depresszióhoz 
vezethet. Nagyon valószínű, hogy a sze-
rotonin nevű neurotranszmitter alacsony 
szintje szerepet játszik a téli depresszió 

A szezonális depresszió az évnek mindig ugyanazon a szakaszában, ciklikusan jelentkezik. 
Leginkább a fiatal nőket érinti, a felsőoktatásban tanulók 20%-a mutat valamilyen de-
pressziós tünetet ebben az időszakban. Kezdete általában a késő ősz vagy a kora tél, 
és csak a naposabb tavaszi–nyári időszak jelentkezésével enyhül.

fotó: internet
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kialakulásában. A rövid és sötét téli napok 
hatással vannak a szem ideghártyájára, ezen 
keresztül közvetítik az idegsejtek a tobozmi-
rigy számára a jeleket, télen a fényhiányra a 
tobozmirigy fokozott melatonin-elválasztással 
reagál. Ez a hormon többek között az alvás–
ébrenlét ritmus szabályozásáért felelős. A ma-
gas agyi meltoninszint hatására a belső óra 
kizökken a ritmusból. Az emberek ettől fárad-
tak, levertek és rossz hangulatúak lesznek.
A szezonális depressziót manapság többféle 
módon kezelik orvosilag is. A legdrasztiku-
sabb a gyógyszeres kezelés, erre azonban 
kevés embernek van szüksége, és a függő-
ség kialakulása miatt nem is javasolt. Létez-
nek természetes gyógymódok, ilyen például 
a fényterápia. Ennek során a fénynek, az 
emberre gyakorolt hatását használják ki. Kü-
lönböző színű fényekkel világítják meg a tes-
tet, mely növeli az agy szerotonin szintjét, és 
a hangulatunkat. A másik elterjedt módszer a 
pszichoterápia.  Annak ellenére, hogy a sze-
zonális depresszió az agyban lejátszódó ké-
miai folyamatokhoz köthető, a pszichoterápia 
hatékony segítséget nyújt a betegségben 
szenvedőknek. Ez a módszer hasznos lehet 
a negatív gondolatok és viselkedési minták 
felismerésében és megváltoztatásában, se-
gít megbirkózni a betegséggel és a stressz-
kezelő technikák alkalmazásában.

A külső beavatkozás helyett azonban a leg-
jobb, ha önmagunkon segítünk, és elkerüljük 
a stresszfaktorokat. Ha felismerjük problé-
mánkat, az életmódváltás sokat segíthet, 
még abban az esetben is, ha a szezonális 
depresszió olyan súlyos, hogy fényterápiára 
vagy gyógyszeres kezelésre van szükség. 
Ezek az életmódbeli változtatások segíthet-
nek a tünetek enyhítésében. Világosabbá kell 
tenni közvetlen környezetünket, minél több 
időt töltsünk a friss levegőn, tegyünk nagy 
sétákat, ha lehetőség van rá a közeli park-
ban, a természeten tartózkodás szintén javít 
az állapoton. Még a felhős napokon is sokat 
segít, ha a természetes fényen tartózkodunk, 
különösen az ébredés utáni órákban. Sokat 
segít a rendszeres sport, torna! A fizikai akti-
vitás csökkenti a stresszt és az ingerlékeny-
séget, ha fittnek érezzük magunkat, az növe-
li az önbizalmat, fejleszti énképünket, így a 
hangulatunkra is jó hatással van. Egy másik 
fontos segítség lehet, ha társaságba járunk, 
ugyan depressziós időszakban nehezünkre 
eshet társas tevékenységekben részt venni, 
a szociális kapcsolatok ápolása, de jobb, ha 
szándékosan kerüljük a teljes magányt, él-
vezzük mások társaságát.

Szabadi Martina Laura

fotó: internet
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szAlvétAkéPek

Az otthonuk dekorálásához és az őszi han-
gulat megteremtéséhez kiválóan alkalmasak 
a szalvétaképek. Ráadásul a stílusodnak 
megfelelően elkészítheted bármely időszak 
vagy ünnep alkalmával, a szín és a szalvé-
ta kiválasztása csak a fantáziádon múlik. Az 
ősz kapcsán ajánljuk a szüreti témát vagy 
akár a faleveleket, a gombákat, a csipke-
bogyókat, a tököket ábrázoló szalvétákat. 
Az ősz a meleg tea időszaka, ha tearajongó 
vagy, több teás szalvétát is találhatsz, amely 
passzolhat a konyhád falára. A kép kereté-
hez pedig a barna, bordó, narancssárga, il-
letve arany színeket ajánlunk. Ezek a meleg 
színek és a képekből áradó hangulat az ott-
hon békéjét, nyugalmát hangsúlyozzák, ha-
tásukra kellemesebben érezhetjük magunkat 
a négy fal között.

A szükséges alapanyagok: 
•	 műanyag	képkeret	sablon
•	 modell-gipsz
•	 tetszőleges	színű	festék	(megmaradt 

szobafesték vagy akrilfesték)
•	 szalvéta 
•	 dekupázs	ragasztó

Kellékek:
•	 olló
•	 vonalzó
•	  ecset
•	 keverő	tál	(pl.:	egy	nagyméretű	 

tejfölös	pohár)
•	 spárga

1. lépés: Egy mély tálba tegyünk bele 8 e.k. gipszet, 
és apránként adagoljunk hozzá annyi vizet (kb.1-2 
dl.), hogy ki tudjuk önteni a sablonba.

2. lépés: Ezt követően nyomjuk bele a kb. 10 cen-
timéter hosszúságú spárga két végét a kép felső 
részébe, amely képünk akasztójaként fog funkcio-
nálni, miután belekötött. Tegyünk egy szívószálat a 
gipsz és a spárga közé, hogy ne ragadjon bele a 
gipszes masszába. Várjunk 4-5 órát, amíg megköt 
az anyag, és óvatosan szedjük ki a sablonból, így 
kapjuk meg a gipsz alapú képkeretünket.

3. lépés: Fessük le a keretet, és vágjuk méretre a 
szalvétánkat, majd vasalóval simítsuk ki.

4. lépés: Húzzuk le a szalvétáról az összes réteget, 
és ragasszuk bele a képbe dekupázs ragasztóval. Itt 
ügyeljünk, hogy ne szoruljon levegő a szalvéta alá, 
ne gyűrődjön.

Jó munkát!
Kovács Eszter

fotó: Kovács Eszter
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Zene, építészet, divat, színház…  Szerte a 
világon megannyi művészeti ágat találunk. 
Érdekes azonban, hogy csak az emberek 
világában. Az állatok – bár sokszor nagyon 
is komplex struktúrákban élnek –, de művé-
szetük nincs. A majmok nem gyűjtenek szép 
kagylókat a tengerparton, a kutyák nem áll-
nak le naplementét nézni, a fecske, ha meg-
rakta fészkét, nem kezdi el virágokkal kidí-
szíteni.  Csak mi emberek vagyunk ilyenek… 
S vajon miért? Csupán mert jól esik? Az ál-
latok is sok mindent tesznek csupán kedv-
telésből. Madarak repkedhetnek cél nélkül, 
kutyák játszadoznak, labdáznak. A művészet 
viszont valami más. Itt nem az a fő motiváció, 
hogy örömet okoz. Az a csúszdázás meg a 
fagyizás… Rengeteg minden jár a művészet-
tel, ami éppenséggel nem kellemes. Például 
zongorázni tanulni vagy hajnalban kimenni 
a természetbe fotózni nem mindig esik jól. 
Nem a kedvtelés hajtja a művészt, hanem 
a szépség. S több magyarázatra már nincs 
is szükség. A szépséget nem kell tovább 
boncolni, bizonyítani. A szépnek nem kell 
érvelnie, csak egyszerűen lennie. Lehet az 
bármi: egy látkép, egy virág, egy ember, egy 

festmény. Kérdéses csupán az ember reak-
ciója. Mit is akar tőlem a szépség? Nem dön-
tést kíván, hogy nekem tetszik-e vagy sem, 
hiszen ez nem az én kompetenciám. Ha hal-
lok egy szép szimfóniát, amire semmitmon-
dóan legyintek, azzal nem a szimfóniáról 
árulkodom, hanem saját szegénységemről. 
„A szépség mindenütt ott van, nem rajta mú-
lik, hogy nem látjuk meg.” (Rodin)
Hogy meglássuk az ő birodalmát, keresni 
kell az odautat. Nekem személyesen nagyon 
sokat segít ebben maga a természet; hogy 
szemlélem benne A Nagy Művész ízlésvilá-
gát, gazdagságát. Minden hónapban szer-
vezünk lelkészségi kirándulást, amikor is ki-
szabadulunk a Bükkbe, s igyekszünk betelni 
friss levegővel és a sok szépséggel. Követ-
kező kirándulásunk: november 28. szombat. 
Szeretettel várunk Bárkit, aki el mer indulni 
Valaki felé.

További információ: www.mikell.hu

Mészáros Judit, Ráhel nővér
Egyetemi Lelkészség

EGySZERűEN SZéP

„„Tegyük fel, hogy van egy szigetünk, ahol szívesen látunk Mindenkit, mégsem léphet be 
Akárki, hiszen az odautat nem ismeri Bárki – aki odatalál, az már elindult a Senkiből Valaki 
felé. Nevezzük el ezt a szigetet nagyképűen Művészetnek.” (Lackfi János)
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PILLANTSuNK A ZáRT HűTőK BELSEJéBE!
Prof. Dr. Szabó Szilárddal, az áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék vezetőjével 
beszélgettünk a hűtőbútorokkal kapcsolatos tevékenységeikről.

Összefoglalná a tanszék idekapcsolódó 
munkásságát?  
A tanszék vizsgálatai a hűtőbútorok terüle-
tén az energia-megtakarításra vonatkoznak. 
Ez részben a hűtőkörfolyamatok elemzését 
jelenti, részben a hűtőbútorok falazatában 
és belsejében kialakuló hőtani viszonyok, 
valamint a hűtőtérben létrejövő áramlások 
feltérképezésére vonatkozik.

Miért olyan fontosak ezek a vizsgálatok?
Lassan nincs olyan háztartás az országban, 
ahol egy hűtőbútort (hűtőgép, fagyasztó) ne 
találnánk. Ezek a berendezések éjjel-nap-
pal, az év teljes szakaszában működnek. 
Fogyasztásuk viszonylag nagy szerepet 
játszik egy háztartás energetikai portfóliójá-
ban, ezért ha a hatásfokukat javítani lehet, 
a családok számára jelentős energia-megta-
karítást érhetnénk el. A gyártók célja, hogy a 
hatásfokjavítást folytassák, részben az elő-
írások szigorítása, részben a piaci verseny 
miatt. Ez a verseny mára odáig vezetett, 
hogy az energiacímke kapcsán, amely ere-
detileg A kategóriáig tartott, ma már A+++ fe-
letti osztály is fellelhető. Ezért felmerült egy 
új viszonyítási alap bevezetése is, ugyanis 
az alsóbb energiaosztályú készülékek gyár-

tását leállították, valamint a vásárlók sem 
vennének magas energiafogyasztású beren-
dezéseket. 

Hogyan lehet növelni egy hűtőgép hatás-
fokát, energia-megtakarítását?
Az energia-megtakarítást többféleképpen 
is el tudjuk érni. Legegyszerűbb, ha a hű-
tőbútor falának a hőszigetelő képességét 
megnöveljük. Ezt elérhetjük egyrészt azzal, 
ha a hőszigetelő anyag minőségét változ-
tatjuk, vagy annak vastagságát növeljük. A 
gyártók már mindkét módszert kipróbálták, 
ezek változtatásával már nehéz átütő sikert 
elérni. A fejlesztések másik elve, hogy magát 
a hűtőkörfolyamatot szabályozzuk. Ezen a 
területen Tanszékünknek jelenleg is vannak 
K+F feladatai, valamint eredményei is. A fő 
feladat, hogy a körfolyamat egyes elemeiben 
(kompresszor, elpárologtató, kondenzátor és 
kapilláris) lejátszódó áramlás- és hőtech-
nikai folyamatok szimulációját elvégezzük. 
Egy szimuláció akkor jó, ha precízen leírja a 
végbemenő folyamatokat. Magát a szimulá-
ciót mérésekkel lehet validálni (érvényesíte-
ni, ellenőrizni – szerk.). Az eddigi számítások 
során már ki tudtunk olyan hatásokat mutat-
ni, amelyek az energiahatékonyság növelé-
sében segítették a fejlesztők munkáját. Most 
éppen azon dolgoznak kollégáim, hogy az 
egész rendszert leíró szimulációt hozzanak 
létre.

Hogyan kell elképzelni egy hűtőbútor 
vizsgálatát? Milyen eszközökkel tudják 
igazolni a szimulációs számításokat? 
Az elmúlt években egy szabványos klíma-
kamra épült a laboratóriumunkban, ahol 
különböző klimatikus viszonyok között (+5-
40°C), 2-4 db hűtőbútor vizsgálatát tudjuk el-
végezni. Számos ponton lehetséges mérni a 
hőmérsékletet: a hűtőszekrény belsejében, 

fotó: Fodor Béla
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környezetében, valamint a körfolyamatban 
résztvevő elemekben. Egy teljesítménymérő 
egység is tartozik a kamrához, amely folya-
matosan méri a berendezések által felvett 
villamos teljesítményt. Általában egyszerre 
több, sorozatgyártásból kivett, vagy kísér-
leti célból legyártott, egyforma bútort vizs-
gálunk. A fagyasztószekrények és -ládák 
esetében nem csak üres állapotban mérjük 
az energiafogyasztást és a hőmérséklet-el-
oszlást, hanem téglatest alakú, speciális mű-
anyagból készült, egy kilogrammos csoma-
gokkal is megtöltjük őket. A csomagok hőtani 
tulajdonságai megegyeznek a marhahúsé-
val, és szabvány határozza meg, hogyan 
kell elhelyezni azokat a bútorokban. Egyes 
csomagok közepében termoelem van elhe-
lyezve (hőmérsékletmérő eszköz – szerk.), 
amely segítségével megmérhetjük, hogy a 
bútor adott pontjaiban megfelelő-e a hűtési 
teljesítmény. 
Ezeket a hűtőbútorokat gyári körülmények 
között is főleg klímakamrákban vizsgálják. 
Amikor a fejlesztőknek van egy új ötlete, 
egy terve, akkor az alapján elkészítenek egy 
mintapéldányt és azt a kamrában részletes 
mérésnek vetik alá. Szükség esetén a mé-
rési eredményekből kiindulva változtatáso-
kat hajtanak végre és így jutnak el a proto-
típusig. A hűtőbútorok fejlesztését segíti az 
utóbbi időben egy új technika, az általunk is 
végzett szimulációknak az a fajtája, amely 
nem magát a körfolyamatot érinti, hanem 
a bútor hűtőterét és falazatát. Megmutatja, 

hogy milyen hőmérséklet-mező és hőáram 
alakul ki a falban, hol vannak a hővesztesé-
gek, valamint kimutatható vele a hűtőbútorok 
belsejében kialakuló áramlás is. Ugyanis a 
berendezések belsejében nem csak hideg 
van, hanem a hőmérséklet különbségek ha-
tására kialakuló, speciális áramlás is, amely 
miatt egyenletes, vagy éppen egyenetlen a 
hőmérséklet eloszlása. Ezt a mai technikával 
mérni nem lehet, viszont számítani igen. 

Tudna említeni a közelmúltból egy példát, 
amikor a hűtőbútor belsejében kialakuló 
áramlás okozott problémát? 
Végeztünk például jegesedési vizsgálato-
kat. Egyes gyártók azt tapasztalták, hogy a 
hűtőszekrények különböző pontjai rendsze-
resen jegesednek. Mivel a berendezésben 
nem tudjuk megmérni a részletes hőmér-
séklet- és sebesség-eloszlást, szimulációt 
végeztünk. A szimuláció igazolta a sejtést, 
hogy a hűtőbútor sosem zárt hermetikusan, 
az illesztéseknél lévő apró rések miatt. A ré-
seken keresztüláramlik a levegő, amelynek 
nedvességtartalma kicsapódik és megfagy a 
bútor belsejében. Ennek elkerülésére azt ja-
vasoltuk, hogy az illesztések tömítetlenségét 
valamilyen megoldással csökkentsék, lehe-
tőleg szüntessék meg.

Boldizsár Csongor

fotó: Fodor Béla
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vAlóságos sci-fi

Manapság egyre jobb és jobb sci-fi filmek kerülnek a mozikba, ez köszönhető a gyönyörű 
látványvilágnak, és a még inkább valóságos fizikai alapoknak is. A rendezők egyre több-
ször fordulnak elméleti fizikusokhoz, akik segítenek a technikai háttérben, hogy mi hogyan 
működhetne és valósulhatna meg az űrben a mostani feltevések alapján.

Ilyen újabb filmek a Csillagok között (Inter-
stellar) és a Mentőexpedíció (The Martian) 
is. Mind a kettőnél nagy szerepet játszottak 
a háttérből súgó fizikusok, akik segítették és 
ellenőrizték a filmbeli feltevéseket. Hasonló-
ság továbbá, hogy nagy figyelmet fordítottak 
az eredeti műveket készítő írókkal való kom-
munikációra is.
A Csillagok között című film lényege, hogy a 
Föld végét jelző természeti katasztrófák mi-
att szükséges egy űrexpedíció, amely során 
igen fontos elemek a tér és idő kapcsolata, 
a féregjáratok, valamint a feketelyuk lehet-
séges felépítése. Bemutatja az utazás során 
kialakuló idő különbségét a Föld és az Űr kö-
zött, ez a történet szempontjából lényeges. 
Belenézhetünk egy feketelyuk belsejébe, ami 
a legújabb fizikai feltevéseken alapszik, így 
megérteti a hozzá nem értőkkel is a működé-
sét. A rendezőnek Kip Thorne elméleti fizikus 
volt a segítségére, aki egy pár oldalas tanul-

mányban megírta már előtte az elképzeléseit. 
Rengeteg nagyobb díj jelölést is kapott a film, 
végül elnyerte a legjobb vizuális effektekért 
járó Oscar-, és BAFTA-díjat, nem véletlenül.
A Mentőexpedíció a Marson játszódik, ahol 
ott ragad egyedül egy botanikus, és míg 
megérkezik a segítség, valahogyan túl kell 
élnie. A Mars kietlen felszínén található „föld” 
segítségével kell ehető növényeket termesz-
tenie, és hozzá öntözővizet létrehoznia. A 
szakmája révén megtalálja a legoptimálisabb 
por típust a burgonyatermesztéshez, és lét-
rehoz egy fóliasátrat köré. A szükséges vizet 
hidrogén égetésének a segítségével hozza 
létre, amely során a pára lecsapódik a sátor 
felületén. Ilyen és ehhez hasonló egysze-
rű fizikai praktikákkal van gazdagítva a film. 
Fontos szerepet kap a napelemek használata 
is, amely egy manapság igen elterjedt ener-
giaforrás. Természetesen ebben az esetben 
is segítséget kértek, de itt az alaptörténetet 
adó, A marsi című könyv írójától Andy Weir-től 
kapták ezt meg. Az író rengeteg kutatómun-
kát végzett a botanika, és a fizika terén, hogy 
hiteles legyen a története. A NASA szintén 
sokat segített a stábnak, és így a látványvilág 
és az elméleti háttér is biztosabb lábakon áll. 
Érdekesség, hogy a film nagy részét Magyar-
országon készítették.
Érdemes megnézni tehát mind a két filmet, ha 
egy kis belátást szeretnénk kapni a Földön kí-
vüli világról is.

Stumphauzer Laura
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fotó: internet
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2015–2016-os tanévtől induló, az egyetem 
valamennyi karát érintő mentorprogram leg-
fontosabb célja, hogy segítse a Miskolci 
Egyetemen tanulmányokat folytató élsporto-
lók sportolói és tanulmányi feladatainak meg-
felelő összehangolását. Mindeddig ugyanis 
problémát jelentett, hogy számos, a sportban 
és a tanulásban egyaránt tehetséges fiatal – 
az eltérő feladatok nehéz összeegyeztethet-
ősége miatt – választani volt kénytelen a sport 
és a felsőoktatási tanulmányok között.
A mentorprogram keretében valamennyi él-
sportoló hallgató egyéni tanulmányi rendben 
folytathatja tanulmányait, és szintúgy minden 
sportolót egy választott hallgatótárs, valamint 
egy oktató segíthet és támogathat, a jegy-
zetek beszerzésében éppúgy, mint például 
a félév eleji tantárgyfelvételben, a tantárgyi 
követelmények megismerésében vagy éppen 
az esetleges problémák megoldásában. A 
Miskolci Egyetem továbbá sportösztöndíjjal, 
sőt a tandíj és a kollégiumi díj esetleges mér-
séklésével is előmozdíthatja a sportolói és a 
hallgatói feladatok egyaránt eredményes tel-
jesítését. A kedvezmények meghatározására 
személyenként kerül sor. Az élsportolói men-
torprogramot egy újonnan felálló bizottság, 
az Élsportolói Mentorprogram Koordinációs 
Bizottság működteti.
A Miskolci Egyetemen jelenleg is több profi 
sportoló tanul, mint például Eperjesi Gábor, a 
DVTK labdarúgója vagy a 19 éves Gercsák 
Szabina, a Miskolci Egyetem közgazdász 
hallgatója.
Öt éves korában kezdett cselgáncsozni a 
Miskolci VSC színeiben, 2006 óta pedig ver-
senyszerűen judózik. Első jelentősebb felnőtt 
korosztályú sikerét 2011-ben érte el, az orszá-
gos bajnokságon szerzett bronzérmével. Fló-
rusz János tanítványa idén szeptemberben 

Európa-bajnokságot, októberben pedig 
aranyérmet szerzett az Abu-Dzabiban zajló 
junior cselgáncs-világbajnokságon. Gercsák 
Szabina a huszonnyolcadik junior-világbajno-
ki érmünket szerezte meg, így 2014 után idén 
is egy aranyéremmel bővült a lista. A junior 
korosztály 70 kilogrammos súlycsoportjának 
egyeduralkodója lett a miskolci lány, aki ko-
moly eséllyel pályázik az év judósa címre. Ed-
dig összesen hat aranyat, négy ezüstöt és két 
bronzérmet tudhat magáénak.

Elismerései:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Jó tanulója 
– jó sportolója
Az év legjobb utánpótlás korú sportolója 
választás második helyezettje

A Miskolci Egyetem büszke lehet Szabinára, 
és sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz is!

Tóth Evelin

gercsák szAbinA, A fiAtAl Judo világbAJnok

Az élsportolók egyetemi tanulmányait támogató mentorprogramot indított a Miskolci Egye-
tem. Gercsák Szabina, a Miskolci Egyetem közgazdász hallgatója is tagja ennek a program-
nak, és mára jelentős sikerekkel büszkélkedhet, mint Judo világbajnok.
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úJAbb 5 évig A siker útJán

Interjú Boda Péterrel, a Miskolci Egyetem Sportközpontjának igazgatójával, akit a Miskolci 
Egyetem szenátusa újabb öt évre megerősített pozíciójában. 

Mindenekelőtt gratulálok az újraválasztá-
sodhoz. Jó érzés lehet ilyenkor bejönni az 
irodába, hiszen ez a döntés azt is jelenti, 
hogy az elmúlt időszak munkája meghoz-
ta gyümölcsét, és elismerik mindazt, ami 
itt a Sportközpontban működik. Jól gon-
dolom?
Remélem igen. Hallgató korom óta, 17 éve 
dolgozom az egyetemi sportban, melynek 
számos területén kipróbálhattam magam. 
Nagyon szeretem ezt a munkát, mert válto-
zatos, sokrétű, és folyamatos kihívásokkal 
állít szembe. A kinevezésnek köszönhető-
en nagy örömömre folytathatom a munkát, 
hiszen a célom, hogy ha valaki meghallja a 
Miskolci Egyetem nevét, egy sportos intéz-
mény képe jelenjen meg a szeme előtt. 

Mi történt a Miskolci Egyetem sportéleté-
ben az elmúlt öt évben? 
5 évvel ezelőtt azzal kellett szembesülni, 
hogy a Miskolci Egyetem sportélete országos 
viszonylatban is jelentős hagyományokkal és 
értékekkel bír ugyan (Szarvasűzők, Miskolci 
Egyetemi Sportnap, Egyetemi Vándorkupák 

versenyrendszere, eredményes és nagy 
múltú sportegyesület), de a hallgatók spor-
tolási igényei megváltoztak, a spotinfrastruk-
túra pedig felújításra és bővítésre szorult. A 
„Sport a felsőoktatásban” TÁMOP pályázat 
nyújtotta lehetőségek maximális kihasználá-
sával 2013. november 1. és 2015. június 30. 
között létrehoztunk egy új szolgáltató egy-
séget, a Sportirodát, 9 új sportszolgáltatást 
vezettünk be, 26 sportprogramot szervez-
tünk. Figyelemreméltó visszajelzés, hogy a 
Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség 
által kiírt, teljesítményalapú szabadidősport 
pályázat szerint a 2014-es tevékenységünk-
kel a magyar felsőoktatási intézmények 
rangsorárban a második helyet értük el. Az 
intézmény sportélete szempontjából rendkí-
vüli jelentőséggel bír és előremutató, hogy 
a valamennyi kart kiszolgáló Sportlétesít-
mények szervezeti egység idén központi irá-
nyítás alá került, és Sportközponttá alakult, 
kifejezve, hogy nem csak sportinfrastruktúra 
üzemeltetéssel, hanem a sportélet szervezé-
sével is foglalkozunk. 

A sportinfrastruktúrában milyen fonto-
sabb fejlesztések, felújítások és bővíté-
sek valósultak meg?
Megtörtént az E/4-es kollégium tornater-
mének részleges átalakítása, az öltőzők és 
vizes blokkok felújítása. Lehetőségeinkhez 
mérten fejlesztettük az itt található kondi-
terem eszközparkját is. A Körcsarnokban 
lecseréltük a palánkokat. A Hallgatói Önkor-
mányzattal együttműködésben létrehoztunk 
egy szabadtéri kondiparkot a Körcsarnok 
mögött, amelynek sikere számomra is meg-
lepetés, a hallgatók gyakorlatilag reggeltől 
estig folyamatosan használják. A campus 
területén kialakított, városi üzemeltetésű At-
létikai Centrum is kiváló lehetőséget biztosít 
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a sportolásra, hiszen a hallgatók, oktatók, 
egyetemi dolgozók ingyenesen használhat-
ják. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor 
mik a tervek a következő öt évre? 
A rendszeresen sportoló hallgatóink számát 
3 év alatt sikerült megdupláznunk, ugyan-
akkor a sportinfrastruktúránk nem bővült. A 
80-as években épült, hétköznapokon kizá-
rólagosan intézményi feladatokat kiszolgáló, 
szinte 100 %-os kapacitás kihasználtsággal 
üzemeltett Körcsarnok épületgépészetileg 
teljesen elavult, felújítása már nem halogat-
ható. Szabadidősportban pedig elsődleges 
célunk az eredmények és elérhető sportolá-
si lehetőségek hosszú távú fenntartásához 
– lehetőség szerinti tovább fokozásához, 
illetve bővítéséhez – szükséges feltételek 
megteremtése. Szeretnénk, ha változatos és 
színvonalas sportélettel tudnánk még von-
zóbbá tenni a Miskolci Egyetemet, segítve a 
beiskolázása versenyben. 

A sikereket nem csak a Sportközpontnál, 
hanem egyetemünk sportegyesületénél a 
MEAFC-nál is látjuk. Milyen a kapcsolat 
az egyesület és a központ között? 
A MEAFC-nál három évvel ezelőtt egy új el-
nökség állt fel, és szeretnénk, ha azt a mun-
kát, amely Rakaczki Zoltán elnök úr vezeté-
sével elkezdődött, maximálisan támogatni 
tudnánk. A MEAFC-al együttműködésben 10 
sportágban biztosítjuk a délutáni edzéseket, 
az igény szerinti versenyzést. Idén eddig 15 
sportágban vettünk részt Magyar Egyetemi–
Főiskolai Országos Bajnokságon. Célunk, 
hogy intézményünk keretei között 1-2 csa-
patsportágban a minőségi sportolást is biz-
tosítani tudjuk. A MEAFC egyébként a teljes 
miskolci férfi kosárlabdázást koordinálja, az 
NB I/B-s felnőtt férfi kosárlabda csapatával 
együtt összesen 18 csapatot versenyeztet. 

Intézményünk a következő években két 
nemzetközi sporteseménynek lesz a házi-
gazdája, milyen célokat fogalmaztak meg 
ezen események kapcsán?
A Miskolci Egyetem 2016-ban Tájékozódá-
si Futó Egyetemi VB-nek, 2017-ben pedig 

Kosárlabda Egyetemi EB-nek lesz a házi-
gazdája. Kiemelt feladatunknak tekintjük, 
hogy a Miskolci Egyetem, Miskolc városa és 
Magyarország jó hírnevéhez méltó rendez-
vényeknek legyünk házigazdái. Fontosnak 
tartjuk, hogy az idelátogató értelmiségiek mi-
nél jobban megismerjék intézményünket és 
városunkat, jó tapasztalatokkal távozzanak 
Magyarországról. A szervezést a MEAFC 
koordinálja, de nagyon jelentős feladat fog 
hárulni a Sportközpont valamennyi munka-
társára is a megfogalmazott célok elérése 
érdekében.

Nagy Tomi
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bemutAtkozik A miskolci AkAdémiAi kör

karok közötti öSSzefogÁS a hagyomÁnyőrzéSért

A Miskolci Akadémiai Kört 2014-ben hívta 
életre egy karok közötti összefogás annak ér-
dekében, hogy a selmeci diákhagyományok 
felkerüljenek az UNESCO szellemi kulturális 
örökség listájára. A kezdeményezés sikeres-
nek bizonyult, hagyományaink immár a szel-
lemi örökség részét képezik. Miután elérték a 
céljukat, kiderült, igény lenne egy hasonló tár-
saság működésének fenntartására. „Kezdet-
ben az UNESCO-s szellemi örökség listára 
való felkerülés érdekében történt az összef-
ogás. Majd ezután rendszeres diákgyűlések 
zajlottak, amelyeken az év végére kiderült, 
hogy igény mutatkozna egy állandó fórum-
ra, amely megkönnyíti az információáram-
lást a karok és társaságok között” – mondta 
el Balogh Tamás az Akadémiai Kör jelenlegi 
elnöke. A Miskolci Akadémiai Kör tagja lehet 
bármilyen megkeresztelt egyetemi polgár, aki 
aktívan részt vesz a hagyományőrzésben. A 
tagok részt vehetnek a köri gyűléseken, és 
bizonyos kérdésekben szavazhatnak is. A 
Kör választmányát az elnök és a társelnök 
mellett a karok mindenkori valétaelnökei és 
pénztárosai alkotják.  Az összefogás teljes: a 

karok részéről a Miskolci Egyetem mind a hét 
kara képviselteti magát. Az elnöklés kérdését 
szintén selmec szellemében oldották meg. 
Évről évre választanak elnököt, akik az egye-
tem karainak kialakulási sorrendjében követik 
egymást. Az elnökök személyéről az előző évi 
elnök tesz javaslatot – amelyet a kör tagjai vé-
leményezhetnek – majd a kari társaságok ve-
zetői elbírálják azt. Megválasztását követően 
az elnök egy társelnököt jelöl ki maga mellé, 
akiről szintén a kör dönt véglegesen.
Ez az összefogás az első olyan kezdemé-
nyezés, amely minden hagyományőrző kart 
felölel. A Kör jelenlegi elnöke úgy véli, fo-
gadtatásuk nem egyértelműen pozitív vagy 
negatív: „A kezdeményezés megítélése ve-
gyes, azonban reméljük, hogy sikerül minden 
hallgatóval kompromisszumot kialakítanunk a 
közös célok elérésének érdekében.”
A társaság több helyen képviselteti magát, és 
szervez saját programokat is. Az elmúlt tan-
évben Szentendrén és Gödöllőn az UNESCO 
nemzeti jegyzékébe választott örökségekkel 
együtt képviselték a selmeci hagyományokat, 
szeptemberben pedig megrendezésre került 
a „Bursch sátor” rendezvény is. „A legfőbb cél 
a karok és diáktársaságok közötti kapcsolat 
és barátság erősítése. Információáramlás 
megkönnyítése a karok és társaságok között, 
a hagyományőrző hallgatók érdekképvisele-
te, közös problémák megoldása. A jövőbeni 
terveink között kiemelném a lélekharang fel-
állítását, amely az elhunyt tanáraink és diák-
társaink emlékéül szolgálna” – mondta Nagy 
Tibor társelnök céljaikról, jövőbeli terveikről.
Kívánunk a társaságnak sok sikert és Jó Sze-
rencsét!

Szabadi Martina Laura

2014-ben a szellemi kulturális örökség részévé nyilvánították a selmeci diákhagyományokat. 
Mikor felmerült ez a lehetőség, rögtön megtörtént a hallgatói összefogás, mely olyan szo-
rosra sikeredett, hogy azóta is működő társaságot hozott létre.

fotó: Dr. Havasi István
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A keresztrejtvény megfejtését december 28-ig 
küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com 
e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok 
bele: Keresztrejtvény-megfejtés III. évfolyam 
8. 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
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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.



Miután elsajátítottad a tippeket, nincs is más dolgod, mint válaszolni az 5+1 kérdésre a www.bankkartyaddalokosan.hu  

oldalon, és máris esélyes vagy a fantasztikus fesztiválbelépők egyikére.

Tanulj, nyerj és bulizz!

4 tipp, hogyan használd okosan  
a bankkártyádat

Ma már szinte mindenki rendelkezik 

bankkártyával, de tudod pontosan, 

hogyan hozhatod ki belőle a legtöb-

bet? Ebben siet a hallgatók segítsé-

gére a MasterCard. 

A kártyatársaság november folyamán ország-

szerte 10 egyetemi kampuszon oszt ki több 

ezer jegyzetfüzetet, melyben hasznos taná-

csokkal látja el a diákságot a bankkártya-hasz-

nálatról. Ebből válogattunk ki neked néhányat 

a legfontosabbak közül. Többszörösen is jól 

jársz, ha rendesen bemagolod a „tananyagot”, 

ugyanis jegyeket nyerhetsz a Snowattack síu-

tazásra, a Volt és Sziget fesztiválokra, valamint 

a Play IT showkra. 

Részletek a www.bankkartyaddalokosan.hu oldalon.

Sietsz? Fizess egyérintéssel!

Ha a bankkártyádon szerepel a  jel, azt jelenti, hogy 

alkalmas az egyérintéses fizetésre. Ha te sem szeretsz 

sokat ácsorogni a pénztárnál, akkor neked találták ki az 

érintőkártyát, mellyel pillanatok alatt tudhatod le a vásár-

lást, bármekkora összegről is legyen szó. Különösen 5000 

Ft alatti értékben fizethetsz vele villámgyorsan, ilyen ese-

tekben ugyanis még a PIN kódodat sem kell megadnod. 

Elég csupán hozzáérintened a kártyádat a terminálhoz és 

már végeztél is. 
Sokat jársz külföldre? 

Fizess ott is bankkártyával!
Ha külföldre mész, ha csak teheted, fizess kártyával, mivel az 

esetek többségében nem számítanak fel érte pluszköltséget és 

az átváltási árfolyam is kedvezőbb lehet, mintha pénzt váltanál.  

A MasterCard® vagy Maestro® emblémával ellátott, magyar bank 

által kibocsátott bankkártyákat a világ minden olyan bankjegy-auto-

matájánál, üzletében vagy szolgáltatójánál elfogadják, ahol a bejá-

ratnál vagy a pénztárnál fel vannak tüntetve ezek a logók.

Nem dombornyomott a kártyád? 

Így sincs akadálya az online vásárlásnak!
Elterjedt tévhit, hogy az interneten csak dombornyomott kártyával 

fizethetsz. Ezzel szemben a valóságban minden MasterCard® és 

Maestro® márkájú kártyával vásárolhatsz online, ahol a logó fel 

van tüntetve a webáruház oldalán. A bankkártyás fizetés az inter-

neten is könnyű és kényelmes, de ügyelj a biztonságra és soha ne 

add meg PIN kódodat webes felületen! 

Állíts be limiteket!
Ma már a legtöbb bank esetében limiteket állíthatsz be 

magadnak az internetbankon vagy mobilapplikáción ke-

resztül. Élj ezzel a lehetőséggel, mert így elejét veheted a 

visszaéléseknek és a túlköltekezésnek is! Ha azonban tu-

dod, hogy nagy kiadásod lesz, van lehetőséged akár egy 

napra is felemelni a limitedet.


