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Karácsonyi kirakodás 2012-ben 

 
 Jó hidegben, de eső nélkül telt el a Kará-
csony előtti hét Miskolcon. Egyesületünk is kapott 
egy sátrat a Szinva teraszon, ahol szórólapot osz-
tottunk, könyvet, folyóiratot árultunk és ajándé-
koztunk, s minden arra vetődő miskolci (meg nem 
miskolci) járókelőt megkínáltunk meleg teával, 
kávéval, pogácsával. 
 Fazekas Lászlóné, Kékes Zsuzsa és Dr. 
Eisner Gábor váltogatták egymást és az egyesület  

elnökét a zord időben. Köszönjük kitartásukat, jó-
kedvüket. 

Gábornak ahhoz is kedve volt, hogy tudomá-
nyos elemzést szerkesszen az eseményről, melyet 
most le is közlünk, s egyben ÁLDOTT, BÉKÉS 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK min-
den kedves Olvasónknak. 

 
(Szerk.) 

 
 
 

A Miskolci Bölcsész Egyesület a 2012. évi adventi (december 18.-19.-20.) 
bemutatkozása a Miskolc belvárosában lévő standon, 

a Kazinczy Ferenc utca és a Szinva patak keresztezésénél 
 

Írta: Eisner Gábor Rudolf1 
 
Kivonat: A MBE standjának látogatottságáról 
részletes matematikai statisztikai módszeren ala-
puló elemzést készítettünk. Az eredményül kapott 
táblázatok és grafikonok alapján ezt a kapcsolat-
felvételi lehetőséget továbbiakban is szükséges-
nek tartjuk, a közvetlen kontaktus-felvételre a fel-
nőttképzések reménybeli résztvevőivel, ami kiegé-
szíti az újságokban lévő hirdetéseket, az interne-
tes videó-felvételi elbeszélgetést, a telefonos in-
terjút, az email-t, a levélbeli megkeresést stb.1 
 
Kulcs-szavak: adatgyűjtés, mintavétel, matemati-
kai statisztika, direkt marketing, Public Relation 
(PR), arculat-tervezés, vállalati arculat, marketing 
 
Bevezetés 
Miskolc Önkormányzatának a kezelésében lévő 
standokat részben a miskolci civil szervezetek be-
mutatkozására tartja fenn a város. A Miskolci 
Bölcsész Egyesületnek lehetősége nyílott az ad-
venti hangulatban pezsgő Miskolc városa előtti 
megjelenésre. 

                                                 
1 Okl. építőmérnök, okl. (szerkezetépítő szakon vasbeton-
építési ágazati) szakmérnök, okl. közgazdasági szakokleve-
les mérnök, egyetemi doktor szerkezetépítés szaktudomány-
ból 

A Miskolci Bölcsész Egyesület (MBE) meg-
hirdette Miskolc város polgárainak elsősorban a 
számukra elérhető regisztrált felnőttképzéseit, to-
vábbi képzéseit és a gyerekeknek szóló néptánc-
foglalkozását. A kiadott szórólapokon megtalálha-
tóak voltak a Miskolci Bölcsész Egyesület címere, 
elérhetőségei, az oktatási épületének fényképe és 
a tételesen kilistázott képzései. Így többek között 
magyarságtudomány, lélekgyógyászat, pszicholó-
gia, művészettörténet, kamarazenészek művész-
képzése, népzeneismeret, főhivatású könyvtárosi 
képzés, nyelvi képzések stb. Kiemelt hangsúlyt 
kap a képzések között az oktatói és a pedagógiai 
képzés. A Dr. Gyárfás Ágnes felelős kiadó által 
publikált „Ősi Gyökér” kulturális szemle („La 
Raiz Ancestral” Revista trimestral de la Cultura 
Húngara, Director: Prof. Francisco Jos Badiny) 
megismertetésére, ill. bemutatására szintén sor 
került. Dr. Gyárfás Ágnes saját kezűleg dedikálta 
„A sánta harkály” című könyvét. 

A Miskolci Bölcsész Egyesület standjának 
látogatottságáról becslést készítettünk a matema-
tikai statisztika módszereinek felhasználásával. 
Tudomásunk szerint, korábban a Miskolci Böl-
csész Egyesület eddigi történetének 23 éve alatt 
ilyen jellegű vizsgálat még nem készült. 
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