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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.



Baráti üdvözlettel:
Konyári György
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A főszerkesztő levele

Elérkeztünk a 2014-es esztendő utolsó lapszá-
mához. Az év vége közeledtével ez a mérleg-
készítés ideje is.  Elképesztően mozgalmas 
esztendő áll a Miskolci Egyetem mögött.  Volt 
itt állásbörze és külügyi börze, gólyabál és gó-
lyatábor, MEN és EFOTT, Kolimpia és Sportnap, 
konferenciák és sportesemények, ünnepeltük a 
fennállásunkat és az ünnepeinket. Erről a ren-
geteg eseményről, pedig mind-mind beszámolt 
a MEgazin. 

Sokban hasonló, mégis kicsit más hangulatban 
írom jelen sorokat Neked, Kedves Olvasó, mint 
az előző hónapokban. Annyiban ez a lapszám 
is hasonlít az eddigiekhez, hogy rendkívül szí-
nes, aminek az oka elsősorban az a rengeteg 
esemény, amely az elmúlt időszakban történt. 
Nyílt nap, gólyabál, szakmai napok, tudomány 
ünnepe. Csak néhány azon események közül, 
amelyek az elmúlt hónapban történtek. Termé-
szetesen valamennyit elhoztuk Neked is, Ked-
ves Olvasó, az egyetemi lap hasábjain. 

Ahogy az előbb említettem, kicsit mégis más 
hangulatban írom ezeket a sorokat, hiszen kö-
zeledik a keresztény világ egyik legfontosabb 
ünnepe, a karácsony. Illik ilyenkor lassítani, ki-
csit magunk és szeretteink felé fordulni. Az ün-
nepek méltó megünnepléséhez is szeretnénk 

hozzájárulni, sok értékes és értéket közvetítő 
írással is. Ezek közül mindenképpen kiemelném 
Makkai László atyával, a Miskolci Egyetem gö-
rögkatolikus főlelkészével készített interjúnkat. 
Azt gondolom, olyan gondolatokkal töltötte meg 
az atya az újság hasábjait, amelyek nem csak 
a karácsony közeledtével időszerűek, hanem 
mindenkor át kellene, hogy hassák gondolatain-
kat, cselekedeteinket. Connenction rovatunkban 
világ körüli karácsonyozásra invitálunk bennete-
ket, bemutatva, hogy a különböző népek hogyan 
élik meg a karácsonyi ünnepkört, Krea-tour ro-
vatunkban, pedig egy otthon házilag elkészíthe-
tő díszt mutatunk be nektek. Ajánlom valamenn-
yiőtök figyelmébe.  Ha ez még nem lenne elég, 
akkor az e havi keresztrejtvényben is megtalál-
játok a karácsony szellemét.

Az új esztendőben pedig kicsit megújulva, de 
hasonlóan magas színvonalon ismét jelentkezik 
a MEgazin!

Addig is a MEgazin stábjának a nevében áldott 
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt 
kívánok!

Konyári György,
a MEgazin főszerkesztője
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4 Helyzetkép

Az előző tanév talán legfontosabb esemé-
nye az egyetem életében az intézményi 
akkreditáció volt, amelynek sikere elen-
gedhetetlen feltétele volt annak, hogy a 
Miskolci Egyetem továbbra is egyetem-
ként folytathassa. A karokat úgyszintén 
vizsgálták.

A Magyar Akkreditációs Bizottság időről időre 
minőségi szempontok szerint vizsgálja meg, 
majd engedélyezi, esetleg nem engedélyezi a 
hazai egyetemek és főiskolák működését. Az 
akkreditáció immár nem nyolc, hanem csupán 
öt évig érvényes. Tavaly a Miskolci Egyetem 
is újra kellett hogy akkreditáltassa magát és 
karait: még decemberig el kellett hogy ké-
szüljenek az intézmény és a karok írásbeli 
önértékelései, tavasszal pedig megérkezett 
a MAB Látogató Bizottsága is, amely – hogy 
minden oldalról informálódhasson – a Dékáni 
Hivatalok mellett végiglátogatta például a kari 
Hallgatói Önkormányzatokat is.
– A múlt tanév legfontosabb feladata volt az 
akkreditáció, amely rengeteg feladattal járt, az 
eredmény ugyanakkor nem maradt el, hiszen 
a Bizottság átfogó értékelése nagyon pozitív 
képet festett az egyetemről, nem kérdőjelezte 
meg egyetlen kar létjogosultságát sem, így az 

intézményt és valamennyi karát egyaránt akk-
reditálta – mondta el lapunk megkeresésére 
Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes. Az 
akkreditációs feladatokat irányító rektorhe-
lyettes hozzátette még, hogy a megfogalma-
zott kritikák, hiányosságok részben orvosol-
hatóak, részben pedig olyanok, amelyek nem 
helyi sajátosságok, hanem a magyar felsőok-
tatás egészét kényszerűen jellemzik.
A jelenlegi eljárás nem terjedt ki az egyes 
szakok akkreditációjára, jóllehet hamarosan 
ennek is eljöhet az ideje. A jelenlegi tanévben 
például a Gazdaságtudományi Kar kell hogy 
újraakkreditáltassa szakjait.

Rada János

Jól vizsgázott a Miskolci EgyEtEM

fo
tó

: i
nd

ex
.h

u

KORSZERŰ TUDÁS –
sikEREs ÉREttsÉgi

Előadás-sorozat középiskolások 
számára magyar nyelv és irodalom, 

történelem és társadalomismeret tan-
tárgyakból a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán 2015 februárjától kibővített formá-
ban folytatódik az emelt szintű érettségi 
tételekhez kapcsolódó előadás-sorozat: 
immár nem csupán magyar nyelv és iroda-
lom és történelem, de társadalomismeret 
tantárgyból is várja a Kar az emelt szinten 
érettségizni kívánó diákokat és tanárai-
kat. A Kar oktatói által tartott előadások 
praktikus és korszerű ismeretanyaggal 
járulnak hozzá a sikeres érettségihez, a 
minél magasabb felvételi pontszám eléré-
séhez. A továbbra is ingyenesen és sza-
badon látogatható előadások helye: Mis-
kolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
(Miskolc-Egyetemváros, B/2 épület), „Kék 
Terem” (földszinti nagyelőadó). A délutáni 
előadások pontos témaköreiről és időpont-
jairól január végén – az emelt szintű tétel-
sorok hivatalos közrebocsátását követően 
– jelenik meg részletes tájékoztató a kari 
honlapon (http://bolcsesz.uni-miskolc.hu).
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5Fókuszban

GaZDÁSZ SZaKmai éS TUDOmÁnyOS napOK – 2014

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 gazdaság 
szereplői közötti kapcsolatok elmélyítésével. 
Céljai között szerepel a kar szerepének tuda-
tosítása és erősítése a regionális gazdasági 
fejlődésben, az oktatók és a térség gazdasági 
és társadalmi szereplői körében. Emellett a 
szervezők szándéka az volt, mondta el Prof. 
Dr. G. Fekete Éva, a Gazdaságtudományi Kar 
dékánhelyettese, hogy megrepesszék azt a 
búrát, amely alatt a hallgatók egyetemi tanul-
mányaik alatt léteznek, olyan információkkal 
szembesítve őket, amelyek későbbi életükről, 
lehetőségeikről adnak valós képet.
Ennek érdekében két irányt határoztak meg a 
programok tematikáját illetően. Az egyik a vál-
lalkozások iránya, a fiatal, dinamikusan indu-
ló vállalkozások személyes bemutatásán és 
közvetlen megtapasztalásán keresztül, a má-
sik pedig a közgazdászként való munkaválla-
lás sajátosságainak megjelenítése különböző 
cégek vezetői, HR-vezetők és egyéb straté-
giai vezetők hozzáértő véleménye tükrében. 
Dr. Szilágyi Roland dékánhelyettes hozzá-
tette, kevés az olyan alkalom egy egyetemi 
hallgató életében, amikor közvetlen kapcso-
latba kerülhet a jövőjét meghatározó poten-
ciális munkaadójával. Ez legtöbb esetben 

állásinterjún következik be először, ami nem 
feltétlenül szerencsés. Ezért fontosak ezek 
az események, amikor közeli kapcsolatba 
kerülnek a vállalati vezetőkkel, és tőlük, első 
kézből hallják azt, hogy milyen elvárásokat 
támasztanak velük szemben. 
A hallgatók felől nagyon pozitív visszajelz-
ések érkeztek az elmúlt években, számos 
emlékezetes előadáson vehettek részt az 
érdeklődők a szakmai napok során. Az idén 
különösen népszerű volt például az MNB 
képviseletében megjelenő Döme Márk bank-
jegyvédelmi kapcsolati referens előadása az 
új forint titkairól, ahogyan a fiatal start-up vál-
lalkozók sikerélménye is nagyon impulzív és 
jelentős buzdító erővel bírt a START-UP mi-
nikonferencia keretein belül, amelynek nem 
titkolt célja a hallgatók vállalkozásalapítási 
ambícióinak erősítése volt.
A szakmai és tudományos napok története 
immár egy évtizedes múltra nyúlik vissza – 
tudtuk meg Dr. Kuttor Dánieltől, a kar nemzet-
közi kapcsolatokért felelős oktatójától. Ennek 
hátterében az áll, hogy kezdetben kétévente 
rendezte meg a kar a Gazdász Szakmai és 
Tudományos Napokat. Azonban azt látva, 
hogy egyre gyorsabban változnak az üzleti 
feltételek akár a finanszírozás, akár a gyártás 
tekintetében, úgy határoztak, hogy évente is 
érdemes megszervezni, és a döntés pozitív 
visszajelzésre talált a hallgatók és az üzleti 
élet képviselői körében egyaránt.

Tóth Orsi
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Ötödik alkalommal rendezte meg a Gazdaságtudományi Kar a Gazdász Szakmai és Tudományos 
Napokat novemberben. A rendezvény kapcsán rendezett sajtótájékoztatón a szakmai napok jelen-
tőségével és gyakorlati hasznával ismerkedhettek meg a sajtó munkatársai.
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6 Fókuszban

Az ezredforduló utáni években, körülbelül a 
2000-es évek közepétől a gazdasági fejlő-
dés következtében egyre inkább azokra a 
vállalkozásokra irányult a figyelem, amelyek 
gyorsan, dinamikusan tudnak fejlődni, és a 
gazdasági élet változásaival lépést tartani. 
A magyar vállalkozói köztudatban a start-
up, mint fogalom az innovatív vállalkozások 
előretörésével párhuzamosan jelent meg. 
Start-upnak nevezhető minden tudásintenzív 
induló vállalkozás, amely kis tőke és munka 
befektetéssel akár bizonytalan körülmények 
között is gyors növekedést tud elérni. Számos 
definíciója létezik, de valamennyi az ilyen tí-
pusú vállalkozások sikerének titkát hangsú-
lyozza, mely a nagy növekedési potenciálban 
rejlik. Csak azoknak a vállalkozásoknak az 
ötleteit lehet ilyen gyors növekedéssel meg-
valósítani, amelyek valamilyen konkrét pia-
con felmerülő igényre adnak szinte azonnal 
hasznosítható választ. Így általában nem a 
teljesen új technológiák bevezetése ezeknek 
a vállalatoknak a célja; jellegzetes munkakul-
túra és szellemiség jellemzi őket, ami sajátos 
finanszírozást igénnyel, és ebből következő-
en egyedi problémákkal kell megküzdenie e 
cégek vezetőinek.
A gazdaságfejlesztés előszeretettel épít a 
nagy növekedési potenciállal rendelkező 

start-upokra, melyek segítségével a gazda-
ságban lecsapódott hozzáadott értéket az 
átlagosnál jóval nagyobb mértékben lehet 
növelni. Ennek az alapját egy innovációs 
ökoszisztéma adja, amelynek egyetlen célja 
az ilyen típusú vállalkozások helyzetbe hozá-
sa. Ez a környezeti feltételrendszer nagyban 
segítheti a vállalatokat a fejlődésben, a piaci 
alapú finanszírozásra való felkészülésben, 
hogy képesek legyenek ezeket a korai fázi-
sú fejlesztéseket finanszírozni, mert gyakori 
nehézség, hogy a pályázati rendszerek nem 
tudják ezeket a piaci szereplőket kezelni. 
Szintén jelentős támogató erővel bírnak egy 
start-up számára a vállalkozásfejlesztési 
intézetek, amelyek minden megyében meg-
találhatóak az országban, ill. a fővárosban. 
A konferencián a Budapesti Vállalkozási 
Közalapítvány képviseletében Szalai Piros-
ka tartott előadást, melyben felhívta a figyel-
met az alapítvány két fő feladatára, melyek 
a vállalkozásfejlesztés és a finanszírozás, 
mikrofinanszírozás a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára. A Közalapítvány ta-
pasztalatai alapján a legnépszerűbb start-up 
területnek az elmúlt egy-két évben az IT és a 
zöld gazdaság tekinthető. Érdekes statisztikai 
adat, hogy száz ötletből általában egy jut el 
oda, hogy anyagilag finanszírozható legyen.
A start-up konferencia legizgalmasabb része-
ként a hallgatóság Tóth Barnabás és Romina 
Éva fiatal vállalkozók kreatív üzleti tervével 
is megismerkedhetett, melyek szerkesztősé-
günk figyelmét is felkeltették. Így következő 
számunkban utánajárunk elképzeléseiknek.

.Tóth Orsi

STaRT-Up miniKOnfEREncia 2014
Mi is az a start-up? Kezdeti fázisban levő vállalkozás? Innovatív ötletek megvalósítása? 
Fiatal üzletemberek számára kínálkozó kibontakozási lehetőség? A Start-Up Minikonferencia 
ezekre és még sok más kérdésre igyekezett válaszolni az V. Gazdász Szakmai és Tudomá-
nyos Napok keretén belül.
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KiölTöZTEK alma maTERünK DiÁKjai

GólyabÁl a miSKOlci EGyETEmEn

Ha november, akkor Gólyabál. Minden el-
sőéves egyetemista repesve várja a sze-
meszter legnagyobb buliját. Azt a bulit, ahol 
minden egy kicsit más, egy kicsit retro, egy 
kicsit arisztokratikus, egy kicsit fekete-fehér. 
Ezen az estén minden olyan, mint bármelyik 
másik estén a rokiban, mert itt is táncolunk, 
mulatozunk, de valamiért mégis minden tel-
jesen más.
Minden lány álma, s egyben rémálma is a 
gólyabálra való készülődés. A ruha kérdése 
a legkritikusabb. A lányok súlyos tízezreket 
költenek egy-egy olyan ruhakölteményre, 
amely szinte már megszólal. Majd még csak 
ezek után jön a smink és a haj kérdése. A 
bál napja, a készülés napja is. Ezen az es-
tén mindenki a leggyönyörűbb arcát szeret-
né mutatni, s elkápráztatni a párját, vagy a 
leendő párját bájaival. Miután mindenki ki-
rittyentette magát, s felöltötte mesésen csil-
logó, fidres-fodros ruháját, (természetesen 
ez esetben nem a fiúkra gondolok), akkor 
elindultak a baráti társaságok a Díszaula 
bejárata felé. Maga a helyszín is előkelő-
séget kölcsönöz az estének. Mintha viss-
zamentünk volna pár évtizedet a múltba. A 

7 órai kapunyitást követte az eskü. Az eskü, 
amelyet az újonnan egyetemünkre érkezett 
hallgatók tradicionálisan ilyenkor közösen 
letesznek. Ezen eskü letétele után válnak a 
diákok valóban a Miskolci Egyetem diákjai-
vá. Majd kezdetét vette a reggelig tartó mu-
latozás. A nyitótáncot követően elkezdődtek 
a koncertek a különböző helyszíneken, a 
stand up comedy, a házasságkötések, vala-
mint a Bál Szépe választás. A legkedvesebb 
gólyabál élményem az, amikor a csinosan 
felöltözött párok, a Díszaula közepén úgy 
ropják, mint csütörtökönként az egyetem 
szórakozóhelyén, a Kelemen Kabátban ze-
nekar dallamaira. A fellépők fergeteges bulit 
csináltak, a tömeg végig tombolt. Az est fé-
nyét emelte még többek között Kovács Kati, 
Dévényi Tibi bácsi, a Balkan Fanatik, a Peet 
Projekt, valamint a Farkas Family Band. Re-
méljük Ti is éppen annyira jól éreztétek ma-
gatokat ezen a meseszép estén, mint mi, s 
ne feledjétek, jövőre ugyanitt ugyanekkor.

.Muntyán Bernadett
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pRíma Díj KiTünTETéSbEn RéSZESülT 
pROf. DR. bERKő péTER,
aZ EGéSZSéGüGyi KaR TanÁRa
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2014. november 8-án a Miskolci Nemzeti Színház-
ban került sor a megyei Príma díjak átadására. Ma-
gyar oktatás és köznevelés kategóriában a rangos 
kitüntetést Prof. Dr. Berkő Péter szülész-nőgyó-
gyász orvosprofesszor, az EK tanára kapta. Berkő 
Péter Príma díjra történő felterjesztését a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Kara örömmel és büszke-
séggel tette, hiszen nagy megtiszteltetés a kar szá-
mára, hogy a professzor a kar oktatójaként immár 
másfél évtizede emeli az egészségtudományi kép-
zés színvonalát.
Berkő Péter a Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Karának alapító tagja és kitüntetett főiskolai taná-
ra ebben az évben töltötte be 70. életévét. Kiváló, 
iskolateremtő oktatói tevékenységét az egyetem 
professor emeritus cím adományozásával ismerte 
el. Szülész-nőgyógyász orvosi pályafutása során 9 
éven át vezette a Semmelweis Kórház, 12 éven át 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egye-
temi Oktató Kórház szülészet-nőgyógyászati osz-
tályát, 16 évig volt szakmája megyei szakfelügyelő 
főorvosa. Osztályvezetői időszakában jelentősen 
mérséklődött az anyai halálozás, bevezették az 
intenzív meddőségellátást, a radikális ráksebészeti 
és laparoszkópos műtéteket, osztályai kétszer is el-
nyerték a WHO és UNICEF „Baba-barát Kórház” ki-
tüntetését. Szakmai tudományos pályafutása során 
elért kutatási eredményei jelentősen hozzájárultak a 
miskolci egészségtudományi képzés színvonalának 
emeléséhez. Szakmai és tudományos tevékenysé-
gét a Magyar Nőorvos Társaság Semmelweis Em-
lékéremmel jutalmazta. – Kandidátus, 68 tudomá-
nyos közlemény, 5 szakkönyv, 8 könyvfejezet és 4 
főiskolai jegyzet szerzője. Az általa kidolgozott vizs-
gálómódszer („MDN system”) nemzetközi hírnevet 
hozott számára, meghívott előadóként több külföldi 
klinikán, 19 Európa- és Világkongresszuson tartott 
előadást. 2014-ben a Miskolci Akadémiai Bizott-
ság (MAB) előbb az Orvosi és Egészségtudományi 
Szakbizottság elnökévé, majd a MAB alelnökévé 
választotta. Gratulálunk Professzor Úrnak!

Kipróbálnád magad a komfortzónádon kívül? 
Tisztában vagy azzal, hogy miben vagy igazán 
jó? Szeretnél változtatni azon, ahogy a dolgok 
működnek? – Ilyen kérdésekkel szólítja meg a 
hallgatóságot a Tanárképző Intézet és a Csatár-
lánc mozgalom Társadalom, Igazságosság, Fe-
lelősségvállalás c. programja.

Mindig akadnak hallgatók, akiket nem csupán 
az elméletek terén foglalkoztatnak a társadalmi 
problémák, hanem aktívan is közreműködnének 
a segítségnyújtásban. Jelen projekt célja éppen a 
hallgatói önkéntesség elősegítése és támogatása. 
A TIF program civil szervezetek és szakemberek 
részvételével tartott érzékenyítő foglalkozásokat 
szervez, valamint terep- és intézménylátogatások 
mellett önkéntes akciókat és programokat bonyolít 
le, mégpedig a szükséges felkészítéssel és feldol-
gozással együtt.
A hallgatók széleskörűen tájékozódhatnak olyan 
társadalmi problémák felől, mint például a szegény-
ség vagy a társadalmi kirekesztés, és úgy válhatnak 
empatikusabb, nyitottabb, szociálisan érzékenyebb 
értelmiségiekké, hogy közben megtapasztalhatják: 
maguk is tehetnek környezetük jobbá tételéért. Akik 
önkéntesként csatlakoznak, és legalább 30 órányi 
feladatot teljesítenek a program keretében, egy an-
gol és magyar nyelvű, nemzetközileg elismert iga-
zolást is kapnak majd a diplomájuk mellé, amely a 
program leírását és a hallgató tevékenységeit egy-
aránt tartalmazza. A TIF-programba való bekapcso-
lódás feltétele mindössze egy motivációs beszélge-
tésen való részvétel.

A programmal kapcsolatos további információ:
www.tanarkepzo.hu/tif
Karlowits-Juhász Orchidea
tif@tanarkepzo.hu
30/826-2069

Tif – TÁRSaDalOm,
iGaZSÁGOSSÁG,
fElElőSSéGvÁllalÁS
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9Fókuszban

A Miskolci Egyetem, a Magyar Acélszerkezeti 
Szövetség és a Magyar Hegesztési Egyesület 
szervezésében került sor 2014. november 20-
án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékén az 
Acélszerkezetek szerepe a fenntartható fejlődés-
ben című workshopra.

Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) 
egy folyamat vagy termék, illetve szolgáltatás teljes 
életútja során vizsgálja a környezetre gyakorolt po-
tenciális hatásokat. Az életút vizsgálata a „bölcsőtől 
a sírig” elméletre alapul: a termékhez szükséges 
nyersanyag bányászatától és előkészítésétől a ter-
mék gyártásán keresztül a termék használatáig és 
a használat után keletkező termékhez szükséges 
hulladék hasznosításáig vagy kezeléséig terjedő 
szakaszokat vizsgálja. Az életciklus-elemzés ered-
ményeként a környezeti hatások kvantitatív módon 
prezentálhatóak az érdekelt felek felé, továbbá a 
környezeti, illetve gyakran gazdasági szempontból 
kritikus pontok feltérképezhetőek egy termék élet-
útja, szolgáltatás, vagy folyamat során. A workshop 
célja volt, hogy bemutassa az acélszerkezetek alkal-
mazásának előnyeit ebből a szempontból.
Hat előadás hangzott el:
Dr. Jármai Károly, Miskolci Egyetem: Acélszerke-
zetek szerepe a fenntartható fejlődésben; Dr. Kota 
László, Miskolci Egyetem: Acélszerkezetek szerepe 
a fenntartható fejlődésben, mobil alkalmazások; Dr. 
Ostorházi László, Ostorházi Bevonattechnika Kft.: 
Bevonat-készítési eljárások és anyagok acélszer-
kezeteken – a fenntarthatóság jegyében, Jurányi 
Attila, Lovas Róbert, Weinberg’93 Kft.: Környezet-

védelmi és fenntarthatósági tapasztalatok acélszer-
kezetek gyártásánál, Dr. Szlávik János, Eszterházy 
Károly Főiskola: Technológiák és anyagok fenntart-
hatósági elemzése; Dr. Vigh László Gergely, Meleg 
Csilla, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem: A fenntartható fejlődés és a környezettu-
datosság szempontjai acélszerkezetek tervezésé-
nél. Összehasonlító tanulmányok.
Az elhangzott egyetemi, főiskolai és ipari előadások 
jól reprezentálták a terület két oldalról való megkö-
zelítését, hogy a fenntarthatóság és a környezeti 
hatások kezelhetőek és tervezhetőek.

Dr. Jármai Károly
egyetemi tanár, stratégiai és fejlesztési

rektorhelyettes, Miskolci Egyetem

acélSZERKEZETEK SZEREpE a fEnnTaRThaTó fEjlőDéSbEn
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Még november elején „A királyhűség jól bevált útján…” Rendi és nemzeti 
kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között címmel gyűlt egybe 
rangos történészkonferencia a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán, amelyen hárman is képviselhettük a Miskolci Egyetemet. A ren-
dezvény presztízsét mutathatja, hogy megnyitóján a néhai királyi család tag-
ja, Habsburg György is előadást tartott, amelyben – igen személyes hangon 
– nagyapjáról, Magyarország utolsó királyáról is megemlékezett. Miskolcról 
az Irodalomtudományi Intézet professor emeritusa, Szigeti Jenő és a Törté-
nettudományi Intézet oktatója, Kunt Gergely mellett magam is előadhattam. 
Felelősségteljes és – úgy gondolom – fontos dolog volt egy ilyen rangos ese-
ményen a miskolci bölcsészkart képviselni, jóllehet amikor a kék ME-HÖK-ös 
mappámon éppen a piros színű, Műszaki Anyagtudományi Karos tollal jegy-
zeteltem, úgy éreztem, tulajdonképpen nem is csupán a kart, hanem általá-
ban is Miskolcot, a Miskolci Egyetemet képviselhetem.

Rada János

miSKOlci cSapaTban SZEGEDEn
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10 Helyzetkép

Eleonora Rossi francia rendezőnő kezde-
ményezésére 2009. november harmadik 
szombatján, Zágrábban rendezték meg elő-
ször Európai Színházak Éjszakáját. Azóta 
hagyományként ezen a napon megnyílnak 
a kulisszák és a színházi alkotók: színészek, 
rendezők és a háttérdolgozók személyesebb 
formában jelennek meg a közönség előtt. 
Ezúttal Miskolcon másodjára vehettek részt 
egy éjszakai kulissza-barangoláson az ér-
deklődők a Színház falain belül, ahol az idei 
Shakespeare-évadra hangolódva nyerhet-
tek betekintést Hamlet királyfi történetébe. A 
résztvevők a közönség elől többnyire elrejtett 
helyszíneket fedezhették fel, az útvonal érin-
tette a műhelyeket, az alagsorokat, a színpa-
dokat, folyosók és raktárhelyiségek végelát-
hatatlan sorát.
A színház teljes sötétségbe borult az ese-
mény idejére, és a csupán vezetőinkre ha-
gyatkozva, és elemlámpáink segítségével 

tudtunk tájékozódni. Az izgalmakat fokozta, 
hogy szinte az összes folyosón szellemek 
jelentek meg, jelmezbe öltözött színészek 
ijesztgették a gyanútlan kalandorokat. A cso-
portokat, a tavalyi eseményhez hasonlóan, 
ezúttal is a Színház előadásainak népszerű 
alakjai vezették, többek között találkoztunk 
Szirbik Bernadettel a Víg özvegyből, valamint 
Ódor Kristóffal és Jancsó Dórával a IV. Hen-
rikből. A remek szervezésnek köszönhetően 
a tizenkét csoport összehangoltan járta be 
az épületet, egy-egy helyszínnél lévő ütközé-
seket rögtönzéssel, improvizációval oldották 
meg frappánsan a művészek. A túra során a 
színészek segítségével próbáltuk meglelni a 
választ az örök kérdésre, lenni vagy nem len-
ni? Meglátogattuk a fodrászhelyiséget, ahol 
Hamlet apjának szelleme jelent meg, az eme-
leti étkezőben Gáspár Tibor Claudius királyt 
játszotta el, a balett-teremben éppen azt a 
jelenetet próbálták, amiben Gonzago-t meg-
gyilkolják. A Játékszínben Ophelia és Gertrud 
táncát csodáltuk meg, egy másik helyiségben 
Szegedi Dezsőtől hangzottak el a „Légy hű 
magadhoz” sorok, majd a színészbejárat-
nál futottunk bele a halott menyasszonyként 
megjelenő Opheliába. A pincében a temető-
béli jelenetet tekinthettük meg, Fandl Ferenc 
nevettette meg a közönséget az ittas és egy-
ben tudálékos sírásó alakjával. Végső célként 
minden csoportnak a Nagyszínház nézőtere 
volt kijelölve, ahol a színészek vezetésével 
közösen elénekeltük Cseh Tamás és Ber-
eményi Géza szerzeményét: „Dal a ravaszdi 
Shakespeare Williamről”.

Boldizsár Csongor

Szellemek költöztek a Miskolci Nemzeti Színházba
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Az Európai Színházak Éjszakája alkalmából november 15-én 22 órától rendezték meg a tavalyi Elem-
lámpa party nagy sikerén felbuzdulva a Szellemlámpa partyt a Miskolci Nemzeti Színházban.
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11Fókuszban

Egyetemi Nyílt Nap

Idén is megrendezték az egyik legjelentősebb rendezvényt campusunkon, az Egyetemi Nyílt Napot.  
Egyetemünk mindhét kara és Zeneművészeti Intézetünk is tárt karokkal várta az érdeklődőket. Ebben 
az évben a rendezvény december 4-én és 5-én zajlódott le.

Minden kar a rá legjellemzőbb tárgyakkal, és 
sok fontos információt tartalmazó brosúrával 
várta az érdeklődő középiskolásokat.  Ám 
nem csupán egyetemünk karai kínáltak lehe-
tőséget a hasznos információk begyűjtésére, 
hanem számos nívós cég is. Felsorakozott 
többek között a Bosch, a Mol Nyrt, valamint 
a TAKATA.
A hangulat kötetlen volt, a hallgatók közvet-
lenül, barátságosan adták át, már meglévő 
tapasztalataikat a fiatalabbaknak, ezzel még 
jobban felkeltve az érdeklődésüket campu-
sunk iránt.
Már az első napon nagy volt a tömeg, sok volt 
az érdeklődő mindegyik kihelyezett standnál.
A rendezvény idén is sikerrel zárult, hiszen 
rengeteg pályaválasztás előtt álló diákkal si-
került beszélnünk, és eljuttatni hozzájuk az in-
formációkat, hogy miért is a legjobb választás 
a Miskolci Egyetem.
Reméljük, hamarosan hallgatótársaink között 
köszönthetjük őket!

Kerekes Betti



- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

12 Fókuszban

HA csapat 2013 januárjában jött létre a 
Miskolci Egyetemen. Céljuk a Formula 
Student versenyszabályzatának megfele-
lő versenyautó tervezése, megépítése és 
versenyeztetése. Továbbá szeretnék, ha a 
csapat tagjai egyetemi tanulmányaik so-
rán egyedi gyakorlati tapasztalattal gaz-
dagodnának, mellyel a munkaerőpiacon 
egy lépéssel előrébb járnának hasonló 
végzettségű társaikhoz képest. 

A csapat tagjai jelenleg a gépészmérnöki 
kar formatervezői, villamosmérnökei, ener-
getikai mérnökei, gyártás technológusai, 
általános géptervezői, illetve a gazdaságtu-
dományi kar marketing és nemzetközi gaz-
dálkodás szakos hallgatói. Többségük tanul-
mányaiknak megfelelően szeretne a jövőben 
elhelyezkedni, tehát leginkább járműipari 
vállalatoknál. Ők a hobbijuk, illetve előző ta-
nulmányaik és természetesen érdekelődési 
körük miatt váltak csapattagokká. 
Versenyautójuk egy, a Formula Student ver-
senyszabályzatának megfelelő együléses 
benzinmotoros formula autó. Az FRMC-01 
egy acél csővázra épülő, elől-hátul nyomó-
rudas, keresztlengőkaros felfüggesztéssel 
rendelkező Honda CBR600 RR motorkerék-
pár erőforrás által hajtott, karbon-kompozit 
karosszériával rendelkező versenyautó. A 
Formula Student versenysorozatban egyedi 
megoldásnak számít a saját lengéscsilla-
pító fejlesztése, ugyanis a csapatok 99%-a 
a piacon már rendelkezésre  álló termékek 

egyikét választja. Az FRM csapat úgy gon-
dolta, hogy egy saját lengéscsillapító fejlesz-
tése sokat javítana a versenyautó menetdi-
namikáján, így felkerestek olyan vállalatokat, 
akikkel kooperációba lépve kifejlesztettek 
egy teljesen egyedi rugós taggal egybekötött 
lengéscsillapítót. 
Tekintve, hogy a Miskolci Egyetemen nagyon 
erős irányvonalat képvisel a mechanikai gé-
pészet, úgy gondolták, hogy lenne kapacitás 
egy saját differenciálmű kifejlesztésére. Tá-
mogatóik segítségével ennek megvalósítása 
is létre jött. Továbbá a versenyautón egyedi-
nek tekinthető az ütközési zónának használt 
alumínium hab, amelyet szintén egy külsős 
céggel együttműködve fejlesztettek ki. 
A csapat még nem állt rajthoz versenyeken, 
de a 2015-ös év fordulat lesz az életükben. 
Úgy tervezik, hogy a tavaszi tesztelések után 
elindulnak a Formula Student Hungary győri 
versenyén, illetve részt vesznek egy euró-
pai futamon is. Idén november első hetében 
rendezték meg Budapesten az Automotive 
Hungary Nemzetközi Járműipari Beszállítói 
Szakkiállítással egybekötött Techtogether 
hallgatói mérnökversenyt, amelyen a csapat 
eredményesen szerepelt. A versenyautóju-
kat több szakember is elismeréssel tekintet-
te meg, számos kapcsolatra tettek szert, és 
szakmailag bővült tudásuk. A csapat tagjai 
a téli szünetben is azon fognak dolgozni, 
hogy autójuk a nyári szezonra versenyképes 
legyen.  

fORmUla RacinG miSKOlc
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13Pályázatok–pályáz(z)atok

A Sony és a World Photography (WPO) meg-
hirdette a Sony World Pothography Awards 
nemzetközi fotópályázat 2015. évi versenyét. 
A pályázaton mindenki részt vehet, akit érde-
kel a fotózás.
A verseny több kategóriában lett meghirdet-
ve, pléldául építészet, művészet, kultúra, ter-
mészet és vadvilág, panoráma, emberek stb.
A versenyen az amatőr és a profi fotósok kü-
lön kategóriában indulnak. A nyertes pályázót 
és további két alkotót értékes Sony eszközök-
kel díjaznak, ezen felül a kiválasztott alkotá-
sok megtekinthetőek lesznek a londoni 2015 
Sony World Pothography Awards kiállításon.

A pályázat határideje: 2015. január 5.

További Információ:
http://palyazatmenedzser.hu/2014/11/04/
sony-world-photography-awards-2015-
nemzetkozi-fotopalyazat/

Az Európai Bizottság „Annyira hasonló, ann-
yira európai” címmel esszépályázatot írt ki 
fiatalok részére. A résztvevők feladata, hogy 
pályaművükben fejtsék ki válaszukat az aláb-
bi két kérdésben:
- Mi a véleményed a kibővült Európai Unióról?
- Hogyan tudja kezelni a kibővült Európai Unió 
a jövőbeni kihívásokat?

A pályamű legfeljebb 1000 szó hosszúságú 
lehet. A pályázaton minden 18–25 év közötti 
fiatal részt vehet. Az országos győztes egy 
három napos brüsszeli tanulmányúton vehet 
részt.

A pályázat határideje: 2015. február 27.

További információ:
http://palyazatmenedzser.hu/2014/11/10/
annyira-hasonlo-annyira-kulonboz-
o-annyira-europai-esszepalyazat-fiatalok-
nak-az-europai-unio-boviteserol/

A pályázaton bármely EU-s állampolgárságú 
magánszemély részt vehet. Négy kategóriá-
ban lehet nevezni: 
1. Életmód: A hétköznapi életünket megkönn-
yítő, hasznos, érdekes fejlesztések.
2. Szórakozás: A „haszontalan” appok kategó-
riája, minden, ami az idő kellemes eltöltésére 
készül.
3. Üzleti: Az üzleti, vállalati munkát, munkafo-
lyamatokat támogató vagy megvalósító appok 
kategóriája.
4. Kereskedelmi: Vásárlási, fizetési lehetősé-
get tartalmazó és az egyéb offline vagy online 
vásárlási folyamatot támogató funkcióval ellá-
tott alkalmazások.
A versenyre benevezett alkalmazásokat a szé-
lesebb közönség egy online szavazás keretei 
között értékelheti. A közönségszavazás a ren-
dezvény weboldalán keresztül történik.

A pályázat határideje: 2014. december 31.

További információ:
h t t p: / / w w w. p a f i . hu /_ p a f i /p a l yaza t .
nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/
db4f06bbad0740edc1257d82003490be?O-
penDocument

Összeállította: Kiss Csaba József 
Stratégiai és Fejlesztési

Rektorhelyettesi Titkárság

Sony World
Photography Awards 2015
-Nemzetközi fotópályázat

Esszépályázat fiataloknak
az Európai Unió bővítéséről

Appra magyar!
Mobilalkalmazás-fejlesztés
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15Trend & Tech

A HitcHyper az autós közlekedési problémá-
kat (dugók, járművek kihasználatlansága) a 
városi autómegosztó szolgáltatás módszeré-
vel kívánja megoldani, oly módon, hogy öss-
zeköttetést létesít az utazni vágyó gyalogosok 
és az épp úton levő sofőrök között. A készítők 
honlapjukon (http://hitchhyper.com/) hangsú-
lyozzák, hogy a fejlesztéssel a céljuk nem egy 
újabb taxi-alkalmazás készíté-
se volt. Hiszen elképzelésük 
szerint az utasok az autós 
útvonalán haladnak, és csak 
addig utaznak együtt, amíg 
az egyik félnek sem okoz 
jelentős kitérőt eredeti úti 
céljához képest. A biztonsá-
got a regisztráción kívül mo-
biltelefonszám és rendszám 
megadása garantálja, melyek 
elmulasztása a rendszerből 
való kizárást vonja maga 
után. Pénzforgalommal pedig 
nem jár a művelet, viszont utas felvételével, jó 
értékelések révén illetve az alkalmazás reklá-
mozásával kreditek szerezhetők, melyek ké-
sőbb beválthatóak prémiumszolgáltatásokra. 
Az ötlet a MOME (Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem) négy formatervező szakos hall-
gatójától származik, akik a fővárosi és az 
elővárosi közlekedés gondjaira szerettek 
volna megoldást találni. A projekt célja egy 
autómegosztó közösség létrehozása „mo-
dern stopposoknak”, az app elnevezéséhez 
hűen. Létrehozói szerint a HitcHyper sikerrel 
alkalmazható a világ bármely nagyvárosá-
ban, mert rendkívül egyszerű használni, így 
könnyen élhetőbbé teheti a személygépko-
csiktól zsúfolt utcákat. Az alkalmazás egy ké-
nyelmes közösségi közlekedési formát tesz 
lehetővé, ami ráadásul köztudottan rendkívül 
jó hatással lehet a környezetterhelési muta-
tókra, a belváros levegőjének tisztaságára. 
Nem véletlen tehát, hogy a HitcHyper kép-
viselte Magyarországot az Innovation Festi-
val-on 2014 októberében Valenciában, mint 
a legjobb magyar cleantech startup. 
A fiatal vállalkozás üzletfejlesztését és in-
kubációját a MyCo Incubation végzi, együtt-

működésben az Európai Inno-
vációs és Technológiai Intézet 
által létrehozott Tudás- és In-
novációs Közösséggel, a Cli-
mate KIC-kel. A brüsszeli 
finanszírozású Climate KIC 
Enterpreneurship Programba 
Európából olyan startup-ok és 
vállalkozók jelentkezhetnek, 
akik klímainnovációval, CO2-
kibocsátással, és fenntartha-
tó gazdasági fejlődéssel kap-
csolatos innovációs ötletüket 
szeretnék piacra juttatni.

A projekt tesztelése idén ősszel zajlott, az 
ötletgazdák 2015 elejére ígérik a bevezetést.

Tóth Orsi

HITcHyPEr –
AZ ElSő VAlóS IdEjű SToPPoló AlKAlMAZáS
VároSI APPlIKácIó A FENNTArTHATóSáG jEGyÉbEN

Előző lapszámunkban az Uber-jelenséggel foglalkoztunk.  Ha az ellen a közösségi közleke-
dési forma ellen kedvezőbb ára miatt világszerte tiltakoznak a taxisok, akkor vajon mivel fog 
járni az ingyenes HitcHyper elterjedése?
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16 One step 

„A szakdolgozat a szakképzettségnek meg-
felelő, szakmai tárgyakhoz kapcsolódó fel-
adat megoldása, amelynek elkészítésével a 
hallgató tanúsítja, hogy jártas a tananyagon 
túlmenően a hazai és a nemzetközi szakiro-
dalomban. Tanulmányaira alapozva a szak-
irodalom feldolgozásával képes az elsajátí-
tott ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, 
továbbá – különösen a választott szakterüle-
teken – önálló munka végzésére…”
Vegyük lépésenként, hogy mi is kell a jó 
startoláshoz

1. A témaválasztás

Az első és legfontosabb lépés, de erre még 
a későbbiekben is kitérünk. Itt nagyon ügyelj 
a következőkre:

• Nézz utána, hogy rendelkezésedre áll-e a 
megfelelő mennyiségű szakirodalom a vá-
lasztott témában. Ha nem, jobb lesz még 
az írás kezdete előtt újratervezni a dolgot.

• Az adott cég – ha cégről írsz – mennyire 
kommunikatív veled, illetve mennyi anya-
got tud biztosítani a dolgozatodhoz. Min-
dig előre gondolkozz, és mérd fel a lehe-
tőségeid!

2. cím és koncepció

Legyen egy adott kerete a dolgozatodnak. 
Magyarul: legyen egy cél, amelyet a szak-
dolgozat végére elérsz, egy adott téma, 
amelyet kifejtesz, megmagyarázol. Csak 
úgy lehetsz sikeres, ha ez meg tud valósulni 
dolgozatodban.
A címválasztásnál, pedig ügyelj arra, hogy 
röviden, tömören közöld az adott téma lé-
nyegét. Sokan csak a dolgozat megírása 
után adnak címet szakdolijuknak, hiszen ek-
kora lesz teljes és hiteles kép az egészről.

3. Válassz konzulenst!

Az itt eltöltött jó pár év bőven elég kell hogy 
legyen arra, hogy ki tudd választani a megfe-
lelő konzulenst a tanári gárda sokaságából.
Amit érdemes figyelembe venni:

• Ne legyen túl elfoglalt az illető. Ha több 
ezer dolga van, és folyton csak rohanni lá-
tod, biztos lehetsz benne, hogy bármenn-
yire is szeretne segíteni, nem fog tudni 
100%-os támogatást adni dolgozatodhoz.

• A választott témában való jártasság a má-
sik nagyon lényeges dolog. Mindegyik ta-
nár jártas a maga területén, de neked most 
a Te területedhez megfelelőt kell kiválasz-
tanod, hogy minél eredményesebb lehess!
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SZaKDOlGOZaTíRÁS mESTERfOKOn
Van, aki mostanában lett túl rajta, van, aki még előtte áll, esetleg már javában dolgozik rajta, 
sőt olyan is akad, akinek még bőven van ideje szakdolgozata megírásáig. Egy azonban biz-
tos, a következő pár sor minden egyetemista számára hasznos lehet, ha a szakdolgozatírást a 
lehető legjobban szeretné véghezvinni.
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4. Vázlatírás

Lehet, hogy az eddigi beadandóidat csak 
úgy septiben dobtad össze egy vasárnap 
délután, de ennek nem így kell működnie! 
Fontos, hogy mielőtt neki esnél, vázold fel a 
témádat, a főbb szakaszokat, fejezeteket, és 
fejtsd ki őket néhány mondatban. Ezt aztán 
elküldheted konzulensednek, hogy mondjon 
róla véleményt. Ez egy tökéletes kezdet egy 
profi szakdogához.

5. A dolgozatnak mindig legyen eleje, 
közepe, vége!

Tehát egy logikusan egymásra épülő gondo-
latsort írjunk le, bevezetéssel, tárgyalással 
és befejezéssel!

6. jó felkészültség

Olvass utána, keress rá, érdeklődd meg! 
Mindegy hogyan, de tudd meg előre, hogy 
melyek a formai követelmények, a hivatko-
zások és egyéb alap dolgok, amelyeken nem 
éri meg elbukni, és az utolsó pár napban új-
rajavítgatni dolgozatod! 
A leggyakoribb betűméret másfeles, a típus, 
Times New Roman, a margó pedig jobbról és 
balról, 2.5-3 cm általában. DE érdemes, utá-
na olvasni, a pontos elvárások miatt!

Ha ezeket a tippeket megfogadod, és kitartó-
an véghezviszed őket, biztos lehetsz benne, 
hogy szakdolgozatod egy precíz, minőségi 
munka lesz! Sok sikert és jó munkát kívá-
nunk!

Kerekes Bernadett

• Ha témád elég jó, akkor a későbbiek-
ben még rengeteget profitálhatsz be-
lőle.

• Ha jó céget választasz dolgozatod 
témájaként, és kitartóan a nyakukra 
jársz, előbb-utóbb megjegyzik a ne-
ved, és mondanom sem kell, ha már 
tudják ki vagy, az majdhogynem ga-
rancia lehet számodra pályakezdő-
ként.

• Érdemes a gyakornoki helyedről írni, 
hiszen ezzel kivívhatod figyelmüket 
és biztosíthatod őket arról, hogy Te 

lelkiismeretesen kitartasz mellettük.
• Nem beszélve, a gyakornoki helyek 

azon előnyéről, hogy sokkal hitele-
sebben festheted le az adott céget, ha 
Te magad is benne dolgoztál, részese 
voltál. Ha hiszed, ha nem, a tapaszta-
lataid kitűnnek majd a sorok között.

• Egy jó szakdolgozat ajánlólevél szá-
modra a későbbieket illetően! A jövő-
ben még számos helyen dicseked-
hetsz munkád gyümölcsével, tehát 
érdemes a lehető legjobban teljesíte-
ni!

Egy jó téma aranyat ér Miért is?
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Mi a legfontosabb szerepe az Egyetemi Lel-
készségnek egyetemünkön?
A lelkészség története 10 éves múltra tekint 
vissza, hiszen 10 éve működik ökomenikus 
jelleggel a Miskolci Egyetemen. Felekezeten-
ként református, római katolikus és görögkato-
likus lelkészeink vannak. Ez a munka nagyon 
izgalmas és kihívásokkal teli, hiszen mindig 
keressük azokat a lehetőségeket, hogy ho-
gyan tudnánk az egyetemistákat minél több 
programunkra, különböző csoportjainkba 
meghívni. Ez nagyon változó, mert sokszor 
nehéz eltalálni azt az igényt, amellyel az egye-
temisták fellépnek. Folyamatosan keressük 
azokat az értékek mentén gondolkodó és 

kereső fiatalokat, akiknek a hit fontos szerepet 
játszott a neveltetésükben és az életükben. 
Ha a mi szerepünk csak annyi itt a Miskolci 
Egyetemen, hogy tudunk egy olyan helyet 
biztosítani a csüggedt vizsgák után botlado-
zó diákoknak, ahol támogatásra vagy éppen 
vigaszra találhatnak, akkor azt mondhatjuk, 
hogy sokat tettünk. Amikor az előző rektor 
urat megkérdezték, hogy mi a lelkészség fel-
adata, akkor ő azt a választ adta, hogy amióta 
ez az egész működik, nem volt öngyilkosság 
az egyetemen. A mi szerepünk az egy kis 
sziget itt, ahová bárki betérhet egy kis lelki és 
szellemi feltöltődésre. Folyamatosan várjuk a 
hallgatókat programjainkra, eseményeinkre és 
kurzusainkra, amelyek célzottan az egyete-
misták felé irányulnak. 

Mennyire van igény erre a lelki támogatásra?
Mi egyéves kontextusban nézzük a működé-
sünket, és azt látom, hogy a kurzusainkon 20-
30 fő rendre megjelenik. A programjainkra álta-
lában 200 süteményt vonultatunk fel, amelyek 
el is szoktak fogyni. Az, hogy mennyein hallják 
meg ezt a hívó szót, vagy mennyire nyitottak 
arra, hogy ezt az alternatívát az életükben 
megtalálják az egyetemisták klasszikus élete 
mellett, nagyon változó. Szerencsére mindig 
vannak új arcok, akik értékesebben akarnak 
gondolkodni a jövőjükről, az egzisztenciájuk-
ról vagy éppen családalapításról. Nekik és az 
értéket keresőknek szeretnénk irányt mutatni.

Miről szól manapság a karácsony? Elvesz-
tette a fontosságát?
Ez nagymértékben függ attól, hogy ki milyen 
közegben mozog, hiszen úgy tapasztalja meg 
ennek az ünnepnek a fontosságát vagy a 

„… a KaRÁcSOny lényEGE nEm a KülSőSéGEKbEn,
hanEm a SZívünKbEn REjliK.”

maKKai lÁSZló aTyÁval bESZélGETTünK

december 24-éhez közeledve minden hallgató lelkét átjárja az ünnepi szellem és a ka-
rácsony utánozhatatlan hangulata. A szeretet ünnepe ez, és ezért Kávézó rovatunk idei 
utolsó vendége Makkai lászló atya, a Miskolci Egyetem görögkatolikus főlelkésze, aki beszélt 
nekünk a lelkészség feladatáról, a karácsony lényegéről és a jótékonysági lehetőségeinkről.
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kevésbé fontosságát. Azon fiatalok számára, 
akik között én szoktam dolgozni, a karácsony 
egy készületi idő arra, hogy hamarosan egy 
gyermek érkezik, aki a mi keresztény hitünk 
szerint Isten fia. Minden készületnek megvan-
nak a maga technikái, hiszen ha ön találkozni 
szeretne a barátnőjével, akkor előtte pár órá-
val már ráhangolódik a találkozásra, szép ru-
hát vesz fel, higiénikus állapotba hozza magát, 
mert valakivel találkozik, aki a szívének fontos 
és kedves. Mi is így éljük meg ezt a Krisztus-
sal való találkozást. Bűnbánattal, imádsággal, 
lemondásokkal és szertartásokkal készülünk a 
születésére. Próbálunk ilyenkor érzékenyeb-
bé válni a világ esendői felé, és ez mind-mind 
megadja az ünnep hangulatát és lelkületét. 
Sokan mondják, hogy a karácsony a család 
és a szeretet ünnepe, pedig ez Krisztus szü-
letésének ünnepe. Nem a vásárlásról, az aján-
dékok tömkelegéről vagy a megterített asztal 
bőségességéről szól, hiszen ha Isten fia egy 
egyszerű istállóban született, mindennemű 
extra és karácsonyfa nélkül, akkor nekünk is 
így kéne várnunk őt. Minden más csak külső-
ség, amely eltéríti erről az ember gondolko-
dását. Mint gyakorló családapa nekem is sok 
tennivalóm van karácsony előtt, de a legfon-
tosabb, hogy arra tudjunk koncentrálni, hogy 
hálát adjunk Szenteste a templomban.

Mit lehet tenni az ellen, hogy a külsőségek 
ne nyomják el a karácsony szellemét?
Nyilván az üzleti világban nagyon nehéz tenni 
ez ellen bármit is. Megfigyelhető, hogy a bol-
tokban már novemberben karácsonyfákkal 
és fényekkel várják a vásárlókat, és próbál-
ják előidézni a hangulatot az ember életében, 
hogy vásároljon. A karácsony igazi értéke nem 
a csillogó-villogó fényekben, hanem a betle-
hemi csillagban van, ami azt jelenti, hogy aki 
azt követi, rátalálhat az igazi értékekre is. Ha a 
belső lélek így rá tud hangolódni az ünnepre, 
családjával és barátaival együtt meg tudja azt 
élni, akkor mindenki rá fog jönni arra, hogy a 
karácsony lényege nem a külsőségekben, ha-
nem a szívünkben rejlik.

Hiába a szeretet ünnepe, nagyon sok ma-
gányos ember van. Ilyenkor még fontosabb 
a lelkészség feladata?
Ha lelkésztársaimat is megkérdeznénk, ők is 
egyértelműen azt mondanák, hogy igen. Van 

igény arra, hogy Karácsony előtt néhány nap-
pal bejöjjenek. Ilyenkor beszélgetünk velük, 
megkínáljuk őket kávéval, beszélünk a régi és 
gyermeki karácsony hangulatáról. Bármenn-
yire is furcsa, de fantasztikus, hogy az egyedül 
létben is mennyire meg tudja az ember élni 
a hitét, mert örülnek egy telefonnak, vagy ha 
azon keresztül az unokák egy karácsonyi dalt 
elénekelnek, és örülnek, ha el tudnak menni 
a templomba, és ott boldog karácsonyt kíván-
hatnak egymásnak. Szerencsére a magányos 
ember is fel tud töltődni ilyenkor. Ha a statisz-
tikákat nézzük, a legtöbb öngyilkosság nem a 
karácsonyhoz kötődik, hanem pont a tavasz-
hoz, amikor a téli depresszióból kilábalnak, 
főleg vasárnapról hétfőre virradóan. Ugye va-
sárnap az úr napja. Ha valakinek van reménye 
vasárnap, elmegy templomba, akinek nincs, 
az nem tud mit kezdeni a hétfővel. Szeretnénk 
azt, hogy amikor vasárnaponként Krisztus fel-
támadását ünnepeljük, akkor adjunk egy kis 
plusz reményt az embereknek, hogy a hit és 
a szeretet az ott van Krisztusban, és nem a 
halálé az utolsó szó, hanem az életé.

Milyen programokkal várják decemberben 
a segíteni kívánó és a segítségre szoruló 
hallgatóságot?
Egyrészt keressenek minket a hallgatók, hi-
szen bármilyen problémájukkal vagy nehézsé-
geikkel bátran fordulhatnak a mentálhigiéniás 
csapatunkhoz. Legyen az szorongás, remény-
telenség, krízis, rossz tapasztalat feldolgo-
zása, mi szeretettel várjuk őket, főleg ebben 
a kiemelt időszakban. Akik segíteni akarnak 
– akár ismeretlenül –, részt vehetnek a cipős-
doboz akciónkban, amikor is az adományokat 
gyermekotthonokba szállítjuk. Idén a zempléni 
lakásotthonba fogjuk eljutatni ezeket az aján-
dékokat, és mindenki biztos lehet abban, hogy 
a legkisebb apróságok is csodássá fogják va-
rázsolni a gyerekek karácsonyát.

Milyen útravalót szán a hallgatóságnak így 
az ünnepek előtt?
Ha üzenetet kellene megfogalmaznom, akkor 
azt mondanám, hogy karácsony szentestéjén 
menjenek el Isten házába és örüljenek annak, 
hogy egy ilyen csoda részesei lehetnek. Kívá-
nom, hogy mindenki találja meg a karácsony 
lelkületét.

Keszi Bálint



----------

- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

----------

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

--------

20 Connection

How did you get to know Hungary?
First of all, I came to Hungary for an adven-
ture. I went to Nyíregyháza in 1992 where I 
lived for two years. Then I got a teaching job 
in Eger, and when I was teaching there I met 
my husband, who is Hungarian, and I settled 
down in Hungary.

Why did choose Hungary as the place for 
an adventure?
Maybe Hungary chose me. There was an op-
portunity to teach English in Hungary, and it 
sounded exciting, because in England I had 
never learnt anything about Eastern Europe.

You studied Mathematics at the university, 
how did you become an English teacher?

Originally, just because I was English. When I 
came in 1992, there weren’t many Hungarian 
English teachers. There were Russian teach-
ers, German teachers, and everybody stud-
ied as hard as they could to become English 
teachers. So my job was not really teaching, 
but more pronunciation and helping the Eng-
lish teachers; I was a teaching assistant. 

Now you teach at the University of 
Miskolc, how did the opportunity arise to 
teach here?
I was invited. I had a phone call totally out 
of the blue from the Head of the Department 
asking if I was interested in teaching at the 
university. I had taught in a szakközépiskola, 
a grammar school, a primary school, and a 
private language school. So lots of different 
levels, lots of different age groups, but mostly 
I taught businessmen, businesswomen, and 
high-level students. When they offered me a 
job here, I thought it would be interesting and 
challenging, and now I really enjoy teaching 
here.

You mentioned before the interview that 
you speak Hungarian. Was it hard to learn 
the language?
It was a long process. I’m not a very good 
student. I’ve been learning since I’ve arrived 
basically, and every year I get a little bit better. 
I think Hungarians are always really happy to 
hear that somebody is trying to learn their lan-
guage, but because it’s a rare thing, it’s dif-
ficult for Hungarians to understand a foreign 
person not speaking Hungarian properly. That 
was maybe my biggest problem. If I tried to 
say something, and I didn’t say it perfectly, of-
ten they would not understand, because they 
are not used to people not speaking Hun-
garian correctly.

“i camE TO hUnGaRy fOR an aDvEnTURE”
inTERviEw wiTh jUlia vÁRaljai

This month, we have spoken with julia Váraljai, who teaches various subjects in grammar, liter-
ature and translation at the department of English linguistics and literature. She has been 
working as a Native Speaking English lecturer in the University of Miskolc since March 2014.
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When you arrived to Hungary was it hard 
to adapt to the Hungarian culture?
Not the culture, it was the language. When I 
arrived, I couldn’t speak a word, I didn’t know 
anything. I was sort of transported to Nyíregy-
háza, put in a flat, and I realized when I was in 
my flat that I was unable to go home, because 
I didn’t know where I was, and I couldn’t call 
a taxi, and I wouldn’t be able to explain to the 
taxi driver what I wanted. There were just very 
few people who spoke English, so it was very 
daunting. But the culture, not so much, every-
body was so friendly to me. 

Christmas is coming. Do you celebrate 
Christmas differently in Hungary than you 
did in England?
My children really like being in Hungary for 
Christmas, because on the 24th we celebrate 
Hungarian style with Mama, my mother-in-
law, cousins, aunts and so on, the big fam-
ily.  On the 25th in the morning at home, like 
in England, we also have a Christmas tree 
and presents, and then we have an English 
Christmas lunch.  So we have two Christ-
mases combined, and they really like it. In 
England, the tradition of putting up the Christ-
mas tree is something that the family does 
together, whereas in Hungary Jesus brings 
the tree. When the children were small, we 
had to combine these two things, so we went 
to my mother-in-law’s house for dinner then 
we came home, we put the children to bed, 
and then my husband and I would put up the 
Christmas tree until 3 o’clock in the morning, 
and when the children woke up in the morning 
saying “What a surprise!”, we were exhausted.

On which level do you like to teach English 
the most?
I have taught all different levels and age 
groups, although I do prefer the higher levels, 
because I like being able to talk with my stu-
dents. Teaching at the university and teach-
ing business people is sort of similar in that 
I have never worked at a company, so all the 
business language is new to me, and some of 
the things I teach here are also new for me. 
I teach translation for example, and I have 
translated, but I’ve never taught it before, and 
I read a lot and I studied literature at school, 
but I’ve never had to teach it before, so it’s a 
big challenge. I really enjoy the challenge of it, 
that I’m also learning something new.

What do you like in Hungary?
Originally, maybe I liked it because it gave me 
the opportunity to travel. I like travelling. Since 
I was one year old I have been travelling, ori-
ginally with my parents. And now, I have a 
really nice lifestyle here, I have a wonderful 
husband, three nice kids, and I’m happy. It’s 
a really beautiful place, the people have al-
ways been really friendly to me. And I do like 
Hungarian food. My favourite Hungarian food 
is, I think, Hortobágyi húsos palacsinta. I like 
the landscape of Hungary, the great flat plains 
and having the high mountains in the back-
ground which is totally different from where I 
came from. I came from an area of rolling hills 
and seaside, lots of bays and cliffs.

Anett Schäffer
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Austria
Austria is the country of many great com-
posers, like Mozart or Strauss, so it is not sur-
prising that classical music plays an important 
role at Christmas time in Austria. There are 
a lot of concerts during Advent including free 
ones. Vienna’s Christmas market is one of the 
most famous and oldest ones in the world, this 
is a really good place to do Christmas shop-
ping. Christ Child decorates the Christmas 
tree and brings the presents for the Austrian 
children.

Poland
Polish Christmas traditions are very much con-
nected with the events of Jesus Christ’s life.  
For example, families only sit down to eat the 
traditional Christmas dinner after the first star 
on the sky has appeared as a remembrance to 
the Star of Betlehem. Under the tablecloth you 
can find bits of straw which is a reminder to the 
fact that Jesus Christ was born in a manger. 
Girls also predict their future from the straw, 
each girl pulls out a piece. If it is green, then 
the young woman will be married soon, if it is 
withered, then she has to wait for Mr. Right, 

and if it is yellow, then she will be a spinster. 
The Christmas dinner is very rich, because 
there are twelve dishes, one for each apostle. 
On 6th December Santa Claus (called Mikolaj) 
visits the children and gives them presents as 
in Hungary.

Brazil
Father Noel (called Papai Noel), who lives in 
Greenland, brings the presents for the Brazilian 
children. He is very much like Santa Claus, but 
he wears much lighter clothing, most often a 
red silk suit.  He is sometimes very tricky and 
hides the presents in the houses, so children 
have to find them. Although many Europeans 
tend to associate winter with snow, the weather 
in Brazil is hot in December, so the decoration 
for Christmas in Brazil includes fresh flowers 
instead of pines and nuts.

Greece
Greek people have to wait longer to get their 
presents, because it is not Santa Claus, or Je-
sus Christ who brings them, but St Basil, whose 
day is 1st January. A special Christmas cake 
is baked for Christmas. On Christmas night 
Greek children sing carols and go from house 
to house to get candy, money or nuts from their 
neighbours. Greek families pay much atten-
tion to have a fire burning from Christmas till 
Epiphany to scare away the bad goblins, the 
Killantzaroi who come from under the Earth 
and go to the houses through the chimneys, 
like Santa Claus does in many countries, for 
example in the USA.

Ireland
Irish families light candles to show that they 
would welcome Mary and Joseph, unlike the 

chRiSTmaS aROUnD ThE wORlD

In American movies Santa claus comes on the night of 24th december, the gifts are 
opened the next morning, and the families eat stuffed turkey and ham for dinner. but that 
is only the American way of celebrating christmas. let’s see how christmas is celebrated 
around the world!
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citizens of Betlehem. Children leave a mince 
pie for Santa Claus and a glass of Guinness 
(Santa can be tipsy after visiting all Irish chil-
dren), and carrots for the reindeers. On 26th 
December, St Stephen’s day traditionally horse 
races are held. On 6th January the Little Christ-
mas, also called Women’s Christmas is celeb-
rated when the men do all the housework (in-
cluding taking down all Christmas decorations) 
and cooking, while the lucky Irish women enjoy 
their free time.

Italy
8th December, the Feast of the Immaculate 
Conception, is a national holiday in Italy, this 
is the time when Christmas trees and decor-
ations are put up. There is a really nice Italian 
Christmas tradition: Italian children write let-
ters to their parents to thank them, and they 
read it after the Christmas dinner. According to 
an old Italian tradition, the Urn of Fate, family 
members draw a gift out of a big bowl one by 
one, so nobody knows who will get the gift they 
have bought/made, which can make Christ-
mas shopping even more complicated. The 
Italian children do not have to wait for a long 
time to get presents again after Babbo Natale, 
Father Christmas visited them because a kind 
old witch, called La Befana brings them gifts 
on Epiphany.

Norway
Every year Oslo, the capital of Norway, gives 
England a large pine tree, which is displayed 
with its beautiful decorations in Trafalgar 
Square in London, in return for the help they 
got from the English during World War II. Tradi-
tional Scandinavian Christmas decorations are 
heart-shaped pleated baskets made of paper, 
sometimes filled with little treats. On Christ-
mas Eve rice porridge is served in Norway into 
which an almond is hidden, and the one who 
finds it, will get a pig made of marzipan. The 
Nisse, who are gnome-like creatures wearing 
red hats and grey clothes, are traditionally 
thought to take care of farms, but nowadays 
they are associated with Christmas.

New Zealand
Santa Claus comes to the children in New 
Zealand not with the help of his reindeers, but 
with the help of a fire-engine. Some families 
eat traditional English-style Christmas dinner, 
while others host a barbecue instead. There 
are many Christmas parades with marching 
bands throughout New Zealand. Some New 
Zealanders like Christmas so much that they 
celebrate it twice, once in December when it is 
summer there, and once in the winter.
.

Anett Schäffer

apostle  apostol
carol  ének
composer  zeneszerző
Epiphany  Vízkereszt
goblin  manó, kobold
Immaculate
Conception   szeplőtelen fogantatás
manger  jászol
marching band  fúvószenekar
mince pie  húspástétomos pite
pleated   redőzött
porridge  zabkása
remembrance  emlékezés
spinster  vénlány
straw  szalma(szál)
stuffed turkey  töltött pulyka
tipsy  spicces
withered  hervadt, kókadt
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dEcEMbErI MoZIMűSor A MűVÉSZETEK HáZábAN

Uránia art terem

D
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r 4
.-1

0.

14:00
ADVENTI MATINÉ
December 6.-7.
A Mikulás mentőakció 3D

15:30 Madagaszkár pinvingei 3D

17:45 Förtelmes főnökök 2

20:00 MAGYAR FILMHETEK
Swing

D
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be

r 1
1.

-1
7.

14:00
ADVENTI MATINÉ
December 13.-14
Maja a méhecske 3D

15:30 Madagaszkár pingvinjei 3D

17:45 Dumb és Dumber 2.

20:00 Dumb és Dumber 2.

D
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be

r 1
8.

-2
3.

14:00
ADVENTI MATINÉ
December 20.-21.
Jégvarázs 3D

15:30 Vatikáni múzeum 3D

17:30 Exodus:
Istenek és királyok 3D

20:00 Hogyan írjunk szerelmet

D
ec

em
be

r 2
5.

-3
0. 14:15 EURÓPAI PANORÁMA

Mázli a csodakutya

16:15 A hobbit:
Az öt sereg csatája 3D

19:30 A hobbit:
Az öt sereg csatája 3D

Béke art terem

D
ec

em
be

r 4
. 14:00 Mi vagyunk a legjobbak! 

(VERTIGO)

16:00
Van valami furcsa és meg-
magyarázhatatlan (MAGYAR 
FILMHETEK)

18:00 Körberajzolva (MOZINET)

20:15 Országúti bosszú (VERTIGO)

D
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em
be

r 5
. 14:00 Postás Pat – A mozifilm 

(VERTIGO)

16:00
Van valami furcsa és meg-
magyarázhatatlan (MAGYAR 
FILMHETEK)

18:00 Körberajzolva (MOZINET)

20:15 Llewyn Davis világa
(VERTIGO)

D
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em
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r 6
.

14:00 Bogyó és Babóca 3.
(ADVENTI MATINÉ)

16:00
Van valami furcsa és
megmagyarázhatatlan
(MAGYAR FILMHETEK)

18:00 Körberajzolva (MOZINET)

20:15 Százkarátos szerelem
(VERTIGO)
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r 7
. 14:00 Bogyó és Babóca 3.

(ADVENTI MATINÉ)

16:00
Van valami furcsa és
megmagyarázhatatlan
(MAGYAR FILMHETEK)

18:00 Körberajzolva (MOZINET)

20:15 A házmester (VERTIGO)
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r 8
. 16:00

Van valami furcsa
és megmagyarázhatatlan
(MAGYAR FILMHETEK)

18:00 Körberajzolva (MOZINET)

20:15
A lázadás kora:
Michael Kohlhaas legendája 
(VERTIGO)
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r 9
. 16:00

Van valami furcsa
és megmagyarázhatatlan
(MAGYAR FILMHETEK)

18:00 Körberajzolva (MOZINET)

20:15 Az eltűnés sorrendjében 
(VERTIGO)
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nOvEmbERi mOZiajÁnló
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VAN VAlAMI FUrcSA
ÉS MEGMAGyAráZHATATlAN

D: REISZ Gábor
Cast: Ferenczik Áron, Horváth Miklós, Győriványi 
Bálint

Áron lassan belép a harmincasok táborába. Most 
fejezte be az egyetemet, munkát keres, de nem 
igazán tudja mihez is kezdjen az életével. A szülei 
anyagilag támogatják, cserébe persze beleszólnak 
mindenbe. Biztos, ami biztos alapon, Áron éppen 
ezért nem mondja el nekik, hogy a barátnője, Esz-
ter, elhagyta. A 30. születésnapjára szervezett bulin 
rájön, hogy Eszternek van valakije. Teljes kétség-
beesésében alaposan a pohár fenekére néz. Egy 
Lisszabonba szóló jeggyel a zsebében tér magá-
hoz. Úgy dönt, elfogadja a kihívást és nekivág az 
ismeretlennek…

A HobbIT:
AZ ÖT SErEG cSATájA

Befejező részéhez ért az epikus történet és Peter 
Jackson (ismét) nagyot alkotott. Smaug dühöng az 
elveszni látszó kincsei miatt, Tóváros retteg a sár-
kánytól, a törpök viszálykodnak, és az árulás sem 
marad el. Mindenközben az orkok is megjelennek a 
Magányos Hegyen. A sötét erők összefognak, hogy 
Szauron uralma alá hajtsák a világot. Törp, tünde, 
ember választani kényszerül: összefognak vagy el-
buknak. Középfölde sorsa a kezükben van.

Török Zsuzsanna

Béke art terem

D
ec

em
be

r 1
0. 16:00

Van valami furcsa
és megmagyarázhatatlan
(MAGYAR FILMHETEK)

18:00 Körberajzolva (MOZINET)

20:15 A hasonmás (VERTIGO)

D
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r 1
1.

-1
7.

14:00
ADVENTI MATINÉ
December 13.-14.
Bogyó és Babóca 3

15:30
MAGYAR FILMHETEK
Megdönteni Hajnal Tímeát

17:00 EURÓPAI PANORÁMA
Godard: Búcsú a nyelvtől

18:30 Brooklyn legdühösebb embere

20:15 Förtelmes főnökök 2.
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r 1
8.

-2
3.

14:00
ADVENTI MATINÉ
December 13.-14.
Bogyó és Babóca 3

15:30 EURÓPAI PANORÁMA
Mária földjén

17:00 MAGYAR FILMHETEK
Swing

18:30 MOZINET
Eszeveszett mesék
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5.

-3
0.

14:30 Vatikáni múzeum

16:00 EURÓPAI PANORÁMA
Paddington

18:00 MAGYAR FILMHETEK
Swing

20:00 EURÓPAI PANORÁMA
Válás francia módra
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DUmb éS DUmbER KETTyó

december 11-én a dilibogyók visszatérnek a mozikba, hogy ismét egy felejthetetlen kaland-
dal örvendeztessék meg a közönséget.
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t 20 év telt el azóta, hogy Harry és Loyd a 84-
es Opel komondorukkal nekivágtak életük 
legőrültebb utazásának. Együtt sírtunk és 
nevettünk Aspeni utazásukon, és a Dumb és 
Dumber poénjai a 90-es évek, valamint fiatal-

ságunk egyik legmulatságosabb filmjévé va-
rázsolták Peter és Bobby Farrelly alkotását. 
20 év után most a dilibogyók visszatérnek a 
mozikba, és nagy valószínűséggel újra tönk-
revágnak mindent maguk körül.
A történet szerint a két barát útra kell, hogy 
megtalálják Harry soha nem látott lányát, aki 
tökéletes vesedonorja lehetne apjának. A pro-
bélma csak az, hogy a lányhoz egy őrül és 
végtelenül poénos road movie-n át vezet az 
út, amelynek végén a totális káosz és görcsös 
nevetés vár ránk. A néző nem is kaphatna 
jobb útitársat a kalandokhoz, mint Jim Car-
rey-t és Jeff Daniels-et, akik újra visszabújnak 
Loyd és Harry bőrébe, hogy bearanyozzák a 
decembert a mozirajongók számára.

Keszi Bálint

Hiányzó féloldalas 
hirdetés
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Az Athenaeum Kiadó gondozásában meg-
jelent Csodákkal teli éjszaka című könyv 
14 történetet tartalmaz magyar és külföldi 
szerzők tollából, melyek megmutatják, hogy 
milyen csodákat tartogat Karácsony éjsza-
kája. A válogatás igazán elgondolkodtatóra 
sikerült, felhívja a figyelmet nem csak a Ka-
rácsony örömeire, de a sötétebb oldalára is, 
például  bemutatja mi történik, ha egy anya 
nem tud ajándékot venni a gyermekének, 
vagy ha a saját önzőségünk meggátol min-
ket abban, hogy igazán élvezzük az ünne-
pet.
Találhatunk ebben a könyvben meséket, me-
lyek az önzetlenség örömeit állítják a közép-
pontba, ilyen a Grimm fivérektől A suszter 
manói , vagy Oscar Wilde-tól Az önző óriás. 
De olvashatunk a szegénységről, mely Kará-
csonykor talán még kínzóbb, főleg a gyerme-
kek számára, mint az év többi napján, Kosz-
tolányi Dezső Az angyal című írásában vagy 
Andersen A kis gyufaáruslány című meséjé-
ben,  melyben a címben szereplő „csodákkal 
teli éjszaka” kifejezés is megtalálható, bár ott 
a Szilveszter éjszakára utalva. Személyes 
kedvencem a kötetből Mikszáth Kálmántól  
A gyerekek világa, mely hűen mutatja be a 
Mikulás és Jézuska varázslatos ajándékozó 
képességén és a vágyott ajándékokon töp-
rengő gyerekeket. 
A főleg magyar és angol írók történetei a Ka-
rácsony más-más aspektusát mutatják be, 
mindig aktuális örömöket és problémákat 
boncolgatva, így segítve egyszerre az el-
merülést, a feltöltődést és a kikapcsolódást. 
Számomra épp azért jelent sokat ez a könyv, 
mert nem fest idealista képet Karácsonyról, 
de bemutatja, hogy még nehéz körülmények 
között is megélhetjük az ünnep varázsát. 
A Karácsony örömteli mivoltát bemutató 
történetek, és a szomorúbb, problémákat 

felvonultató írásosok egyensúlyban, egy-
mást kiegészítve jelennek meg, így egy 
igazán árnyalt képet festenek az ünnepről. 
Talán a kötet egyetlen negatívumaként az 
emelhető ki, hogy a körülbelül kétszáz olda-
las könyv mintegy harminc oldalát Charles 
Dickens Karácsonyi Énekének részlete fog-
lalja el, mely mű igazán mégiscsak egészé-
ben élvezhető.
Ez a könyv tökéletes karácsonyi ajándék 
lehet olvasni szerető barátainknak, család-
tagjainknak, legyenek akár tíz, akár száztíz 
évesek. De magunkat is meglephetjük vele, 
hogy gyorsabban teljenek a napok, amíg a 
csodákkal teli éjszakára várunk.

Schäffer Anett

a cSODÁKKal TEli éjSZaKÁRa vÁRva

Advent idején vagy karácsonykor sokan szeretnek karácsonyi témájú filmeket nézni vagy törté-
neteket olvasni, én is közéjük tartozom. A könyv, amit ajánlok nektek, tökéletes az ünnepi készü-
lődés időszakában arra, hogy karácsonyi hangulatba kerüljünk, de a csodákkal teli éjszakán 
is olvashatunk fel belőle a velünk együtt ünneplőknek.
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28 Krea-tour 

aDvEnTRE hanGOlóDva

aDvEnTi KOSZORú KéSZíTéSE

Ebben a számban a karácsonyi készülődés egyik legfontosabb kellékének elkészítését 
mutatjuk be, az adventi koszorúét. Ez jelzi, hogy mennyi idő van még a várva várt ünnepig, 
és a gyertyagyújtás a lelki ráhangolódást is segíti.

Alapanyagok:
- 22 cm átmérőjű hungarocell
 koszorúalap
- 4 db gyertya
- 4 db gyertyatartó talp
- (aranyra festett) termések
- 4 db masni

- 4 db szárított narancskarika
- 4 db fahéjdarab
- karácsonyi mintás anyag

Kellékek:
- ragasztópisztoly
- olló

1. lépés: Vágjunk az anyagból körülbelül 6-7 cm 
széles csíkokat. Az anyag helyett akár vastagabb 
selyemszalagot is használhatunk.

2. lépés: Ragasztópisztollyal ragasszuk a koszorú-
alap köré az anyagcsíkokat. Elég, ha csak a csíkok 
elejét és végét ragasztjuk a koszorúalaphoz, de 
figyeljünk arra, hogy minél szorosabban tekerjük a 
koszorúalap köré az anyagot.

3. lépés: Ragasztópisztoly segítségével ragasszuk 
a gyertyák aljára az aranyszínű masnikat. A viasz 
miatt viszonylag nehezebben tapad meg, így fontos, 
hogy pár másodpercig hozzányomjuk a beragasztó-
zott masnit a gyertyához.

4. lépés: Tűzzük bele a gyertyatartó talpakat a gyer-
tyákba.

5. lépés: Helyezzük a gyertyákat a talpakkal együtt 
koszorúalapba.

6. lépés: Ragasszuk a fahéjdarabokat a szárított 
narancskarikákra. A fahéj és a narancs igazi kará-
csonyi illatot fog varázsolni a szobába.

7. lépés: Ragasszuk fel a narancskarikákat és a ter-
méseket a koszorúra.

Kellemes, Örömökben Teli Karácsonyt és Bol-
dog Újévet Kívánunk Minden Kedves Olvasónk-
nak!

Schäffer Anett
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29ME-blog 

VAlAMI VAN A lEVEGőbEN

„csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. 
Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.” (Albert Einstein)a
Közeledik a karácsony, világszerte beköszöntött az advent. Milyen érzéssel tölt el ez Té-
ged? Várod már nagy napot, vagy a pokolba kívánod a készülődés összes nyűgét s baját? 
Nézd csak meg jobban azt a fenti idézetet…

Minden kultúra másképp ünnepli ezt a külön-
leges ünnepet, Angliában a zokniba csoma-
golt ajándékokat a Télapó hozza, Indiában 
banán és mangófákat díszítenek karácsonyfa 
gyanánt, Svédországban már december 13-
ától ünneplik a karácsonyt. Ezzel szemben 
Olaszországban csak a január hatodikai Víz-
kereszt napján ér el a gyermekekhez La Be-
fana az ajándékokkal. 
Bárhol is vagyunk a nagyvilágban, a lényeg 
mindenhol ugyanaz. A szeretet és a megértés 
ünnepe ez. Mint ahogy minden kultúra más, 
úgy minden ember is különböző, de valójában 
mindenki ugyanarra vágyik, hogy szeressék, 
meg néhányan arra is, hogy szerethessen. 
Épp ezért annyira lényeges, hogy használ-
junk ki mindent alkalmat a jóra, az adni tudás-
ra, az önzetlenségre. Nyílván ez egész éves 
munka, a jóindulat nemcsak a karácsonyfa 

alá rendelt ajándék. De azoknak, akiknek ez 
nehezebben megy, ez az ünnep lehet a man-
kó. Decemberben könnyebben megnyílik az 
ember, könnyebben elnéz, megbocsát, könn-
yebben ad és fogad el. Nem is igazán csak a 
csodák hónapja ez a legkisebb, 12. testvér, 
hanem sokkal inkább a miénk. Az embereké, 
az emberi szereteté, a Tiéd meg az enyém. 
Kívánom nektek, hogy legyen mesésen szép 
ez az utolsó hónap, tele örömmel és mosoly-
gással. 
Tudjátok észrevenni az apró csodákat, tud-
jatok nevetni és hálát adni mind azért, ami 
a tiétek. Higgyétek el sokkal többetek van, 
mint gondolnátok. A jövőre nézve, pedig a 
B.U.É.K. mellé mindenkinek tiszta szívből 
kívánom, hogy legyen számotokra is minden 
hónapban egy kis december!
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30 science for me

EGyETEmi SZabaDalOm nyOmÁban

Mivel a FORR-ÁSZ (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/
KONYV-2012-0019) projektnek egyik elsőd-
leges célkitűzése, hogy nyissanak az ipari 
vállalatok felé, ennek érdekében olyan ku-
tatásokat, fejlesztéseket is végeznek, ame-
lyekkel elősegíthetik ezen partnerek ver-
senyképességét és hatékonyságát. A másik 
célkitűzés az Európai Unió RoHS irányelvét 
próbálja követni, mégpedig úgy, hogy a tiltott 
ólomtartalmú forrasztóötvözetek helyett pró-
bálnak alternatívát találni.
A legtöbb ólommentes forrasztóanyagnak 
sokkal magasabb az olvadáspontja, mint 
az ólomtartalmúaké, ebből kifolyólag ezen 
anyagok magasabb hőmérsékletnek vannak 
kitéve a forrasztás során. Ennek az a követ-
kezménye, hogy az intenzívebb igénybevétel 
miatt a jelenleg sorozatgyártásban használt 
forrasztószerszámok gyorsabban elhaszná-
lódnak, élettartamuk drasztikusan csökken. 
Ez pedig azt eredményezi, hogy a cégek és 
vállalatok több szerszámot igényelnek, ami 
pedig a gyártási költségekre van kedvezőtlen 
hatással. A projektben szereplők kutatása 

tehát ebből a problémából indult ki, célkitű-
zésük az volt, hogy egy speciális bevonatot 
létrehozva megnöveljék a forrasztószerszá-
mok élettartamát.
A kutatások a hatvani Robert Bosch Elekt-
ronika Kft-vel történő együttműködés kereté-
ben jöttek létre, a Miskolci Egyetem oldaláról 
Prof. Dr. Gácsi Zoltán, Dr. Póliska Csaba, 
Koncz-Horváth Dániel és Radányi Ádám 
közreműködésével.
 Első próbálkozásként különleges fémréteget 
vittek fel az acél forrasztószerszámra, mivel 
az így kezelt tárgyak általában semleges, 
lúgos vagy gyengén savas környezetben is 
ellenállnak a korróziós hatásoknak. A próba-
forrasztások során azonban azt tapasztal-
ták, hogy a forraszfürdő gyorsan tönkreteszi 
a bevonatot.
 Következő lépésként a fémrétegeket argon 
védőgázas atmoszférában hőkezelésnek ve-
tették alá, aminek eredményeként kialakult 
egy fémvegyület tartalmú külső réteg, amely 
kiváló hőálló tulajdonsággal rendelkezik, va-
lamint kopása is lassabb, mint a hőkezeletlen 
bevonaté.
Az új eljárással létrehozott bevonattal ellá-
tott forrasztószerszám a próbaforrasztások 
során eredményesnek bizonyult, ezen fel-
bátorodva a kutatók nehezített körülmények 
között is letesztelték. A teszt eredményei 
sikeresek voltak, a szerszám élettartamát si-
került megnövelni, ezért a kifejlesztett mód-
szert szabadalmaztatták is. Belátható, hogy 
a kutatásnak köszönhetően egy lépéssel 
közelebb kerültek az ólommentes forrasztó-
anyagok gazdaságos felhasználásához.

Boldizsár Csongor

Az előző lapszámunkban olyan részprojektről olvashatott a kedves olvasó, amely azt ku-
tatta, hogyan lehetne mérsékelni a forrasztás közben keletkező ónsalak mennyiségét, illetve 
hogyan lehetne ezt a hulladékot a technológiába visszaforgatni. A témától nem annyira 
eltávolodva, egy egyetemi szabadalmat szeretnék most bemutatni.
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31Hagyományaink

haGyOmÁnyainK aZ iRODalOmban

DSiDa jEnő: nincSEnEK mÁR SElmEci DiÁKOK

Dsida Jenő verse elengedhetetlen kelléke 
a valétálásnak. A vers igazi mondanivalóját 
azok érthetik meg igazán, akik már az elva-
létálás küszöbén ácsorognak. Ha úgy érzed, 
el kell hagynod a várost, amely annyi örömöt, 
szerelmet, csalódást, reményt, igaz barátsá-
got, kitartást és hűséget adott neked, akkor 
joggal tűnhet úgy számodra, hogy ez a pár 
versszak, akár a te tolladból is születhetett 
volna. Az Akadémia nem csupán az a hely 
volt, ahol a selmeci diákok tanulmányaikat 
folytatták. Sokkal több minden rejlett azok 
között a falak között, mint amit az órán a di-
ákok lejegyzeteltek. Selmecbánya otthont 
adott az ifjúságnak. Otthont, amelyet hátra 
kellett hagyniuk tanulmányaik vége miatt. A 
város macskakövei, zegzugai, hepehupái, 
mind-mind a diákság szemébe és szívébe 
égtek örökre. „Ha Selmec hív, mi ott leszünk”, 
hangzik el e pár szó az egyik nótánkban. Ez 
a mondat véleményem szerint, mindent elárul 
arról, hogy éreztek a diákok a város iránt, ahol 
tanultak. Ilyen kijelentés után nem csodálko-
zik az ember, ha Dsida Jenőnek megszakad 

a szíve ez alatt a néhány sor alatt, a Nincse-
nek már selmeci diákok című költeményében. 
Kisiblye, Grubenkabát, Csókliget, műszer, 
Gaudeamus, burschnóta, Fritzház, Tóbiás, 
terasz. Ezek a szavak jelentéktelennek tűn-
hetnek az avatatlan szem számára. De mit 
is jelent a selmeci szellemben nevelkedett 
diákoknak? Összetartozást, igaz barátságot, 
szerelmet, bajtársiasságot, felhőtlen mula-
tozást, mindazt, amit az Akadémián eltöltött 
évek is jelentettek számukra. 
Hálásak lehetünk azért, hogy részesei lehe-
tünk egy ilyen tradíciónak. Hogy elmondhat-
juk magunkról, hogy tudjuk mi a balek és a 
Firma szó jelentése, hogy egykor majd filisz-
terek leszünk, hogy van kedvenc bursch nó-
tánk, hogy ismerhetjük az Akadémia múltját, 
hogy egyáltalán kaphattunk egy kis szeletet a 
történelem ezen részéből.
.

Muntyán Bernadett
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Előző számunkon felbuzdulva szeretnénk a következő néhány hónapban feleleveníteni 
számotokra valamennyi olyan irodalmi alkotást, amellyel már biztosan találkoztatok a ba-
lekká válás rögös útján. Abban az esetben, ha nem vagytok megkeresztelkedve a selmeci 
hagyományok szerint, akkor ezúton szeretnénk megismertetni veletek néhány csodálatos 
művet.
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32 sport

Az Európai Egyetemi 
Sportszövetség ver-
seny rendszerének 
különlegessége, hogy 
nem egyetemi váloga-
tottak, hanem európai 
felsőoktatási intézmé-
nyek indulnak, többsé-
gében hazájuk orszá-
gos egyetemi-főiskolai 
bajnokai.  Az esemény 
az egyik legrégebbi 
és legnagyobb létszá-
mú Egyetemi EB: az 
európai felsőoktatási 
intézmények, az euró-
pai egyetemi sportélet 
által leginkább figye-
lemmel kísért sport-

rendezvény.  A Kosárlabda Egyetemi EB-n 
16 férfi és 12 női egyetemi csapat indul, a 
Miskolci Egyetem, házigazdaként, mindkét 
kategóriában indítana csapatot.  A résztvevők 
korhatára: 17-28 év.
Az elképzelések szerint a mérkőzésekre a 
Városi Sportcsarnokban, a Miskolci Egyete-
mi Körcsarnokban és a Jezsuita Gimnázium 
addigra felépülő tornatermében, az edzé-
sekre pedig különböző miskolci középiskolák 
tornatermeiben kerülne sor. A szállást és az 
étkezést a résztvevők számára a Miskolci 
Egyetem campusának területén; a játékve-
zetők, nemzetközi ellenőrök és VIP vendégek 
részére pedig különböző miskolci szállodák-
ban biztosítanánk. 

Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem 
rektora kihangsúlyozta, hogy a Miskolci Egye-
tem sportos egyetem, évek óta változatos és 
színvonalas sportéletet kínálnak hallgatóik-
nak. A sportinfrastruktúrában és sportszol-
gáltatásokban végrehajtott fejlesztések tették 
lehetővé, hogy a Miskolci Egyetem rangos 
nemzetközi egyetemi sporteseményeknek le-
hessen házigazdája. Az intézményen belül a 
kosárlabdának vannak a legnagyobb hagyo-
mányai és legjelentősebb sikerei, elegendő 
az éveken keresztüli élvonalbeli szereplésre 
gondolni. Valamennyi korosztályban indíta-
nak csapatot, egyfajta sportkarriert kínálva a 
tehetséges ifjú miskolci kosarasoknak, amely, 
reményeink szerint, hozzájárul ahhoz, hogy 
tehetséges kosárlabdázóink a Miskolci Egye-
temen és a régióban maradjanak. 

Dr. Kriza Ákos, Miskolc város polgármestere 
örömtelinek nevezte, hogy a kormányzat és 
a magyar egyetemi sport vezetői úgy ítélték 
meg, Miskolc minden szempontból alkalmas 
arra, hogy otthont adjon az eseménynek. A 
város célja, hogy minél több rangos nemzet-
közi sporteseményt rendezzenek Miskolcon. 
A rendezési szándék összhangban van a 
kosárlabda sport népszerűsítésére fordított 
fejlesztésekkel, valamint folytatása a korábbi, 
nagy sikerrel megszervezetett korosztályos 
EB-knek. A rendezvény jellegéből adódóan 
nem elhanyagolható az a tény, hogy – sike-
res pályázat esetén – a 2017-ben Miskolcra 
látogató mintegy 800 sportoló, sportszakem-
ber, sportvezető és szurkoló megtapasztalja 
a város vendégszeretetét és megismeri neve-
zetességeit, kulturális értékeit is, ezért nagy 
hangsúlyt kell fektetni a kiegészítő programok 
szervezésére. 

miSKOlc pÁlyÁZiK a 2017-ES

EGyETEmi KOSÁRlabDa Eb mEGREnDEZéSéRE

A 2016-ban megrendezésre kerülő Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság után újabb 
rangos nemzetközi egyetemi sportesemény jöhet Miskolcra. A Magyar Egyetemi – Főiskolai 
Sportszövetség a Miskolci Egyetemmel közösen, Miskolc városának és a Magyar Kosárlab-
dázók országos Szövetségének támogatásával pályázatot nyújtott be a 2017-es Európai 
Egyetemek Kosárlabda bajnokságára.
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33sport

kosárlabda nBii

2014.11.07 MEAFC - 
Ceglédi KE 103-91

2014.11.14
MEAFC - 
Hajdúhadházi 
KK

122-69

2014.10.17 MEAFC II - 
Ceglédi KE 52-62

2014.10.22
Debreceni 
KA-DEAC - 
MEAFC II

94-52

2014.11.07 Gyulai KE- 
MEAFC II 74-68

2014.11.14 Debreceni EAC - 
MEAFC II 107-74

kosárlabda Hepp kupa

2014.10.31
MEAFC - 
Debreceni EAC 
(NBI)

93-102

Kosárlabda Egyetemi Bajnokság (fiú)

2014.11.03
MEAFC - 
Nyíregyházi 
FSE

77-69

2014.11.12 ELTE – MEAFC 90-87

Kosárlabda Egyetemi Bajnokság (lány)

2014.11.03
MEAFC - 
Nyíregyházi 
FSE

60-75

2014.11.12 ELTE – MEAFC 88-58

Kézilabda Megyei Bajnokság (női)

2014.10.07 MEAFC – 
Mezőkeresztes 43-10

2014.10.19 M.Handball – 
MEAFC 12-20

2014.10.21 Szerencs – 
MEAFC 25-22

2014.11.04 MEAFC – 
Tiszaújváros 31-13

2014.11.18 MEAFC - 
M.Handball 18-13

októberi és novemberi
sporteredmények

Rakaczki Zoltán, a Miskolci Egyetemi Atlé-
tikai és Futball Club elnöke, a pályázat öss-
zeállításának felelőse, 2006 óta vesz részt 
az Európai Egyetemi Sportszövetség külön-
böző bizottságainak munkájában, számos 
Egyetemi EB szervezésében volt már sze-
repe, többek között a 2007-es genfi rende-
zésű Kosárlabda Egyetemi EB-nek. Teljesen 
bizonyos abban, hogy Miskolc és a Miskolci 
Egyetem felkészült a rendezésre, minden 
szempontból a legideálisabb házigazdá-
ja lenne a rangos eseménynek. Kiemelte, 
hogy a rendezési jog elnyerésével további 
fejlesztésekre (létesítmény, utánpótlás ne-
velés) nyílhatnak meg források, az esemény 
a miskolci kosárlabdázásra rendkívül pozitív 
hatással lenne, illetve a város és a Miskolci 
Egyetem számára elérhető PR hozadékok is 
jelentősek.

Update - A Miskolci Egyetem lesz a házigaz-
dája a 2017-es egyetemi kosárlabda Euró-
pa-bajnokságnak – közölte Rakaczki Zoltán, 
a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club 
elnöke december 3-án az MTI-vel. A konti-
nensviadallal kapcsolatban azt emelte ki, 
hogy az Universiadétól és az egyetemi világ-
bajnokságtól eltérően ezen nem válogatot-
tak vesznek részt, hanem adott intézmények 
csapatai. Az Eb-n 16 férfi és 12 női együttes 
szerepel majd, a Miskolci Egyetem rendező-
ként a férfiaknál és a nőknél is indíthat csa-
patot. A játékosok korhatára 17-28 év.

Nagy Tomi
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34 Jó tudni!

Adventi vásár programjai
a Skála áruház előtt:
December 12. (péntek)
16:00 Szabó Lőrinc Általános Iskola, Vörös-
marty Mihály Katolikus Általános Iskola és a 
Fazekas utcai Általános Iskola műsora
December 13. (szombat)
16:00 Kiss Kata Zenekar „Jófej pelyhek” című 
műsora
December 19. (péntek)
16:00 Kisharang Csengettyű Együttes kará-
csonyi műsora
December 20. (szombat)
16:00 „Karácsony ünnep” az Egyszervolt Me-
sezenekar műsora

Adventi gyertyagyújtás
a Szent István téren :
December 14. (vasárnap)
16:00 Adventi Gyertyagyújtás
Fráter György Katolikus Gimnázium és a 
Szent Benedek Gimnázium és Szakképző 
Iskola. A béke láng érkezése Betlehemből a 
Magyar Cserkészszövetség delegációja által 
dr. Kiss János alpolgármester úr meggyújtja a 
harmadik gyertyát
December 21. (vasárnap)
15:30 Élő Betlehem
16:00 Adventi Gyertyagyújtás
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és a Fáy 
András Görög Katolikus Közgazdasági Szak-
középiskola. A Betlehemi láng átadása, Dr. 
Kriza Ákos polgármester úr meggyújtja a ne-
gyedik gyertyát
December 21. (vasárnap)
17:00 Belvárosi Evangélikus Templom
„Az istenek szent angyala” - Csodavárás a 
Csürdöngölő Zenekarral

December 14., 21. (vasárnap)
Adventi énekek - Karácsonyi dalok és ünnepi 
hangulat
17:00 | Miskolc Bolt és Café előtti terület (Szé-
chenyi u. 16.)

A Miskolci Nemzeti Színház karácsonyi 
műsorkínálatából:
December 16. (kedd)
Csodaszarvas – A Duna Művészetegyüttes 
előadása. Táncjáték.
14:00 | Csarnok , 17:00 | Csarnok
December 17. (szerda) 
Holle Anyó - A Budapesti Táncszínház elő-
adása. Táncjáték. 
11:00 | Kamara, 15:00 | Kamara
December 22. (hétfő)
Kutyaszorítóban. Jótékonysági gálaest a Mis-
kolci Állatsegítő Alapítvány javára 
19:00 | Nagyszínház 
December 26. (péntek)
Diótörő – Kiev City Balett. Balett   
13:00 | Nagyszínház 
Hattyúk tava - Kiev City Balett. Balett   
19:00 | Nagyszínház 
December 28. (vasárnap) 
Kakaókoncert – Nézőtéri társalgókarácsonyi 
koncert
11:00 | Nagyszínház 

Az adventi időszak beköszöntével egyete-
münkön is kezdetét vette az ünnepi készülő-
dés, a város főutcáján megnyitotta kapuit az 
adventi vásár is, hiszen egyre közeledik az év 
legszebb ünnepe, a karácsony. Ennek apro-
póján összegyűjtöttük a Miskolcon fellelhető 
ünnepi programokat.

AdVENTI KAlENdárIUM
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A keresztrejtvény megfejtését december 31-ig 
küldhetitek el a megazin.skandi@gmail.com 
e-mail címre. Az üzenet tárgyába írjátok 
bele: Keresztrejtvény-megfejtés II. évfolyam 
10. lapszám. Ne felejtsétek el továbbá fel-
tüntetni 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
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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.




