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Megválasztották 2007 legszebb
és legokosabb hallgatóját. A
Miss Universitas szépségkirály-
nõ-választás idei gyõztese
Hutkai Brigitta lett, a Budapesti
Mûszaki Fõiskola tanulója. Az el-
sõ udvarhölgynek Németh Bar-
barát, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem diákját, második udvar-
hölgynek Pataky Ágnest, a Buda-
pesti Gazdasági Fõiskola hallga-
tóját választotta a zsûri. Az ün-
nepi gálamûsort az Almássy téri
Szabadidõközpontban rendezték
május 15-én.

I
dén ötödik alkalommal rendezte meg
a Shortcut Communications a Miss
Universitas szépségversenyt, melyre

csak felsõoktatásban tanuló hölgyek
jelentkezhettek. A versenyt évrõl évre
nagyobb érdeklõdés övezi, idén is
csaknem 150 lány jelentkezett a meg-
mérettetésre. „Ez talán annak köszön-
hetõ, hogy 2002 óta, mikor az elsõ szép-
ségversenyt rendeztük, a rendezvény

fokozatosan a nívósabb versenyek sorá-
ba emelkedett. Ráadásul egyetemisták-
nak és fõiskolásoknak szervezett szép-
ségversenyt elsõként és egyedüliként is
mi rendezünk” – mondta el Hornyák Ti-
bor, a Shortcut Communications tár-
sadalmi kapcsolatok igazgatója.

A döntõre együtt készültek 
a lányok
Az elõdöntõ során 20 lányt választott ki a
zsûri, közülük 12-en jutottak a döntõbe,
akik a döntõt megelõzõen a hagyomá-

nyokhoz híven egy háromnapos elõ-
készítõ hétvégén vettek részt. A hétvége
során a lányok ruhát próbáltak, tánc-
koreográfiát tanultak, valamint a színpadi
mozgást gyakorolták. Az együtt töltött
három napnak közösségépítõ szerepe is
volt, a lányok nagyon pozitívan nyilatkoz-
tak a csapatról.

„Nagyon jól éreztük magunkat, azt
hiszem, igazi barátokra leltem” – mondta
el Pataky Ágnes, a második udvarhölgy.

Idén a Budapesti Mûszaki Fõiskola
adott otthont a rendezvénynek, az elõvá-
logatók és középdöntõ helyszíne is a fõ-

iskola épületében volt. A felkészítõ na-
pokat a hölgyek a fõiskola újonnan át-
adott kollégiumában, a Tavaszmezõ utcai
diákhotelben töltötték.

Készülõdés a helyszínen
Az Almássy téri Szabadidõközpontban
délután hat óra körül már óriási készü-
lõdés fogadta az érkezõket. Sminkesek és
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Szép és okos
Megválasztották a Miss Univer

www.missuniversitas.hu

A királynõ fürdõruhában

Barna hajú lányok nyertek
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fodrászok dolgoztak legjobb tudásuk
szerint azon, hogy a lányok a leggyönyö-
rûbb formájukban léphessenek színpadra
a gálán. A sok hajlakk, csillámpor, sminkes
táska eredménye 12 igézõ szempár és
ugyanennyi gyönyörû frizura lett. A lányok
már utcai szettben ültek a mesterek
székeiben, amiben valamivel késõbb a
tánckoreográfiát adták elõ. Volt, aki rövid-

nadrágban, mások szoknyában, de olyan
is akadt, aki „cicanadrágban” várta, hogy a
pódiumra lépve megmutathassa a hétvé-
gén begyakorolt közös táncot.

Okosak is
Mielõtt még a zsûri a lányok jó mozgásá-
ról és szépségérõl szerzett volna bizony-

ságot, a versenyzõknek egy rövid intelli-
genciatesztet kellett kitölteniük, amivel
biológiai, földrajzi, matematikai, zenei
képességeiket bizonyíthatták. Ezt köve-
tõen a zsûri tagjai kérdéseket tettek fel a
12 döntõs lánynak. A hallgatók egyen-
ként álltak a zsûri elé, és rövid bemutat-
kozás után válaszoltak a feltett kérdé-
sekre. A „döntõbizottságtól” mûveltség,
egyéni motivációra utaló és társadalmi
problémákat érintõ kérdések is elhang-
zottak. A lányok több-kevesebb sikerrel
válaszoltak a több mint tíztagú zsûri kér-
déseire.

Kezdõdik a show
A szellemi megmérettetés után követke-
zett a gálaest. A lányok elsõ körben a Ru-
haplaza utcai szettjeiben felvonulva adták
elõ a betanult tánckoreográfiát. A ver-
senyzõk közül sokan tanultak már koráb-
ban is táncolni, így rendkívül összesze-
detten igazi látványshow-t mutattak be.
Ezt követõen az Alfadance tánccsoport
fiatal tehetségei szórakoztatták a közön-
séget.

A táncbemutatók után a lányok fürdõ-
ruhás felvonulása következett. A gyönyö-
rû versenyzõk a My77 legdivatosabb für-
dõruháiban vonultak fel, ahol a közönség
magában, a zsûri a pontozólapon értékel-
hette a lányok színpadi mozgását, alakját
és mosolyát. Ez volt az est elsõ tetõpont-
ja, óriási tapsvihar övezte a fiatal szép-
ségek kifogástalan alakját.

Amíg az est fõszereplõi a következõ és
egyben utolsó „számra” készültek, Ko-
vács András Péter, a stand up comedy
egy ígéretes tehetsége mulattatta a kö-
zönséget, majd Steve, alias Kollár István
adta elõ elektroboogie-showját.

Az est második fénypontja az estélyi ru-
hás felvonulás volt. A versenyzõk a Héja
Szalon alkalmi ruháiban mutathatták meg
elegánsabb, kimértebb énjüket. A lányok
többsége úgy nyilatkozott, hogy ez volt a
kedvenc feladatuk.

Gazdára talált a korona
A Twins – Király Linda öccsei – után, akik
az este tetõpontja elõtt énekeltek, az
eredményeket Kasuba L. Szilárd, a gála
mûsorvezetõje hirdette ki, mely szerint a
CKM különdíját és a második udvarhölgy
díját Pataky Ágnes nyerte el.  Az elsõ
udvarhölgy Németh Barbara lett, õk a
Miss Hungary középdöntõjében láthatják
viszont egymást. A Miss Universitas idei
királynõje Hutkai Brigitta lett, aki idén a
Budapesti Mûszaki Fõiskola legszebb
hallgatója címét is elnyerte és a Miss
Hungary döntõjében is bizonyíthatja
majd szépségét.

A díjazottak megilletõdve hagyták,
hogy a fotósok megörökítsék a koronázás
pillanatát.                             ZákányiVirág
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www.missuniversitas.hu
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Egészség- és sportnapot szervezett a
Testnevelési és Sport Intézet, a BMF
Hallgatói Önkormányzata május 10-én
azzal a céllal, hogy a hallgatók és dolgo-
zók körében olyan, egészséget támo-
gató és veszélyeztetõ tényezõkre hívják
fel a figyelmet, amelyek megismerése, a
gyakorlati életben történõ hasznosítása
segítséget jelent az egészséges életvitel
kialakításához.

Dr. Rudas Imre rektor elmondta, ez az
egészségnap egy jó apropó arra, hogy a
fõiskola vezetõségének figyelmét felhív-
ják az egészségmegõrzés fontosságára. A
fõiskola támogatja a sportolási lehetõ-
ségek bõvítését, a hallgatók és oktatók
körében a rendszeres sportolási igény
felkeltését. Kovács István KO-KO boksz-

bajnoktól azt is megtudhatták a jelenlé-
võk, hogy az élsportolói pályafutás alatt
hogyan kell felkészülni lelkileg és
szellemileg arra, hogy a rivaldafénybõl ki-
kerülve élete jelenlegi szakaszában is bol-
dog legyen.

Laboratóriumi Medicina Intézetet adtak
át május 4-én a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Kar
1. számú Klinikai Tömbjében. Az intézet
létrejöttét a Nemzeti Kutatási Techno-
lógiai Hivatal pályázatában elnyert 1,8
milliárd forint tette lehetõvé.

A Nemzeti Kutatási Technológiai
Hivatalnál elnyert pályázat a Medipolisz –
Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tu-

dásközpont nevet
viseli. A most létre-
jött intézet egyrészt
külsõ megújulást is
eredményezett, hi-
szen a neki helyet
adó egyetemi épü-
letszárny jelentõs
részét felújították,

másrészt pedig az intézetben folyó minél
hatékonyabb és eredményesebb munka
érdekében az eddigi mûszerparkot teljes
mértékben lecserélték modernebb esz-
közökre. Az intézettõl a jövõben az
oktatás és betegellátás színvonalának
emelését, valamint ezzel párhuzamosan
a Pécsi Tudományegyetem verseny-
képességének javítását várják az
egyetem vezetõi.

Beláthatatlan következményekkel járhat
a felelõtlen árpolitika a MÁV és Volán
társaságok jegyáremeléseivel kapcsolat-
ban – állítja a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája.

Szerintük az ilyen mértékû áremelés nem-
csak a hallgatók többsége számára kivi-

telezhetetlen, de
az agglomeráció
lakóinak helyze-
tét is ellehetet-
leníti. A HÖOK
indoklást kér a
tárcától. 
Május elsejével

drasztikusan nõttek a közösségi közleke-
dés jegyárai. Ezzel a lépéssel olyan mér-
tékben emelkedtek a hallgatókra ne-
hezedõ terhek, hogy sokan nem képesek
kifizetni az utazási költségeiket – mondja
a hallgatók képviselete. A Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium és a HÖOK kö-
zött létrejött megegyezés nem szólt sem-
milyen jegyáremelésrõl, csupán a költ-
ségvetési megszorítások okozta kedvez-
ménykorrekciót tartalmazta. Indoklást
kérnek a szaktárcától, hogy milyen társa-
dalmi, szociális érdekek alapján döntött a
jelenlegi árszabályozás mellett.

Eger Megyei Jogú Város Közgyûlése és
az Eszterházy Károly Fõiskola május 17-
én tartott informális közgyûlést.
A közgyûlés célja az volt, hogy a fõiskola
bemutatkozzon az egri városatyáknak, és
lehetõséget adjon a város és a fõiskola
közötti párbeszédre a további együttmû-
ködéseket illetõen. A fõiskola rektora és
Kis-Tóth Lajos fejlesztési rektorhelyettes
számos – az intézményt bemutató – szí-
nes képpel illusztrált prezentációjából a
résztvevõk megismerkedhettek az egri
fõiskola jelenlegi képzési kínálatával, az

átalakuló tanárképzés rendszerével és be-
tekintést nyerhettek a fõiskola tervezett
tanári szakjainak a listájába is. Informá-
ciókat kaptak a fõiskolán mûködõ kutató-
mûhelyek tevékenységérõl, az intézmény
kiterjedt nemzetközi kapcsolatairól és az
infrastruktúráról. A fõiskola rektora az
intézmény rövid és hosszabb távú fejlesz-
tési terveit is megosztotta a városi
közgyûlés tagjaival, amelyekre a képvise-
lõknek lehetõségük nyílt az elõadást kö-
vetõen szóban reagálni.
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Még mindig több nõ jelentkezik a ma-
gyar felsõoktatásba. Az idei évben 61
ezer nõ és közel 46 200 férfi jelentkezõ
adta be jelentkezését. 

Még van lehetõség a sorrendváltoz-
tatásra, július 11-éig benyújthatják sor-
rendmódosító kérelmüket a felvételizõk.
A jelentkezési lapokon megjelölt intéz-
mények közül változtathat sorrendet
minden jelentkezõ.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
PPP-konstrukcióban megépült 400 fé-
rõhelyes soproni diákhotelét adták át
május 14-én.

Nemzetközi konferenciát rendeznek a
mozgássérültekért május 24–25-én Bu-
dapesten. A projekt célja újszerû, támo-
gató jellegû munkaerõ-piaci szolgáltatás
modellezése, szervezeti és módszertani
fejlesztés a munkaerõ-piaci szerepvál-
lalók számára. 

A Zsigmond Király Fõiskola politika-
tudomány mesterszakra irányuló szakin-
dítási kérelmét támogatja a Magyar Fel-
sõoktatási Akkreditációs Bizottság.

A Pannon Egyetemen dr. Gaál Zoltán
egyetemi tanár rektori megbízása a fel-
sõoktatási törvény rendelkezései szerint
2007. június 30-án lejár. Három pályázó
közül az egyetem szenátusa dr. Rédey
Ákos professzort javasolja a címre.

A jelentkezések adatai szerint a három
legnépszerûbb alapszak továbbra is a
gazdálkodás és menedzsment, a kom-
munikáció és médiatudomány, valamint
a turizmus és vendéglátás.

ISO tanúsító okiratot adtak át a gyön-
gyösi Károly Róbert Fõiskolán május 4-
én. A fõiskola a Humánerõforrás-fej-
lesztési Operatív Program projekt kere-
tében integrált minõség- és környezet-
központú irányítási rendszert vezetett
be, és mûködtet – 2006 szeptemberétõl. 

A Pécsi Tudományegyetem Nemzeti
Audiovizuális Archívum-pont lett. Az
egyetem hálózatából hozzá lehet férni az
archívum gyûjteményében található
mûsorok teljes terjedelméhez.

Dr. Mang Bélát, a Miskolci Egyetem
stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesét
választotta elnökévé a nemrég újjá-
alakult Felsõoktatási és Tudományos Ta-
nács. Dr. Mang Béla dr. Ficzere Lajos jo-
gászprofesszort váltotta az elnöki posz-
ton.

Újabb tagokat választott a Magyar Tu-
dományos Akadémia a Pécsi Tudo-
mányegyetem oktatói közül. Az MTA
177. budapesti közgyûlésén öt új tagot
választottak a pécsi egyetemrõl.

Az MTA rendes tagja lett a Szegedi
Tudományegyetem hat tanára, valamint
az akadémia levelezõ tagjává választotta
az egyetem további egy tanárát.

RÖVID HÍREK
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A HÖOK március 13-án kiadta 12 pont-
ját, mely a felsõoktatás minõségének ja-
vítását szolgálná, és ezt eljuttatta a mi-
nisztériumnak. Hogyan fogadta a tárca?
A HÖOK tájékoztatása szerint hivatalos
választ nem kaptak.

Az a gondolatmenet, mely a
pontokban megfogalmazódik,
és maga a kiáltvány szellemi-
sége kimondottan elõremu-
tató. Az elmúlt egy évben, az
egyik legnagyobb eredmény,
hogy a felsõoktatásról szóló
viták középpontjába a minõ-
ség, a színvonal került. Koráb-
ban a viták arról szóltak, mi-
lyen mennyiségi változás tör-
tént a felsõoktatásban, ho-
gyan alakul a hallgatói lét-
szám.

Tehát várhatóan a pontok kö-
zül többet is fontolóra vesz a
tárca, és beépíti a törvény-
módosításába?

A pontokat egyenként is
érdemes végiggondolni. A
Felsõoktatási Kerekasztal ülé-
sén megvitatjuk.

Mikor módosul a felsõoktatá-
si törvény?

A törvény módosítását ép-
pen most nyújtottuk be a
parlamentnek, valószínûleg a június vé-
géig sorra kerülõ parlamenti ülésszakon
tárgyaljuk.

A 12 pont szerint a tárca többször
hangsúlyozza a hallgatók megrendelõ
szerepét, de a törvényben ez nem látha-
tó. Valóban megrendelõnek kell lennie a
hallgatónak?

A felsõoktatás ma a világ egyik legje-
lentõsebb versenyszíntere. A verseny
elsõdlegesen az információért és a
tudásért folyik, ebben a hallgatónak igen-
is van megrendelõ szerepe. Nem kizáró-
lag neki, de az õ megrendelõ szerepe lé-
nyeges. Valójában az állam a legnagyobb
megrendelõ. Az adófizetõk a pénzt bizo-
nyos felsõoktatási intézménybe teszik,
méghozzá úgy, hogy a hallgatói jelent-
kezések és azok színvonala dönti el, hova
kerül több államilag támogatott hallgatói
hely. A hallgató jelentkezése és teljesít-
ménye révén „viszi” az adófizetõk pénzét
az adott intézményekhez. Így azok az
intézmények, amelyek jó szolgáltatást

nyújtanak – következésképpen oda jelent-
keznek azok a hallgatók, akik jó teljesít-
ményt nyújtanak – ezáltal megrendelõ
szerephez jutnak. A gazdasági élet sze-
replõi és a szaksajtó pozitívan értékelte,
hogy a hallgatói normatíva így alakul. Ez

a fajta megrendelõ szerep tehát nõtt.
Biztos, hogy el kell telnie egy-két
tanévnek, amíg ennek az egyes hallgató-
ra érezhetõ hatása lesz.

Az állam – ahogy Magyar Bálint fogal-
mazott – közvetve valóban bezárhat in-
tézményeket?

A verseny és a teljesítmény szabályoz.
Senki nem zárhat be felsõoktatási intéz-
ményt, de igenis létrejöhet olyan helyzet,
amikor a hallgató azáltal, hogy – olyan
teljesítménnyel és színvonallal, amely
nagy mennyiségû államilag támogatott
helyet vinne az adott intézménybe – nem
jelentkezik oda, ezért mégis ez történik.
Az állam ebben a helyzetben nem köz-
vetlen módon intézkedik, hanem azt
mondja, hogy együtt van verseny és tel-
jesítmény, és amíg ebben a versenyben
azok, akik a saját teljesítményük révén
nem képesek állva maradni, azoknak két
lehetõségük van: költségtérítéses hallga-
tókból tartják fenn magukat, vagy más út-
ra lépnek. Ez lehet az integráció, és az,

hogy ennek a képzési formának, ebben a
formában vagy ennek az intézménynek
nincs jövõje.

A Bokros Lajos szerkesztette vitaanyag
szerint a felsõoktatás szerkezeti válság-
ban van. Gondolom, ez cáfolható…

Ez a vitairat sokat és keveset is mond.
Túl elõre is megy, meg el is késett, mert
olyan dolgokat sürget, melyek már hóna-
pokkal ezelõtt elkezdõdtek és részben
lezajlottak: ilyen például a hallgatói jutta-

tások rendszerérõl szóló
megállapodás vagy a felsõok-
tatás finanszírozásában tör-
tént módosítások. Más kér-
dés, hogy õ is minõségi vál-
tozásról beszél. A viták közép-
pontjában a mennyiségi szem-
lélet helyett végre a színvonal
áll. Viszont teljes mértékben
és kizárólag a piaci viszonyok-
nak kitenni a magyar felsõok-
tatást, ezt ellenzem. Sõt nem
támogatom, ellenzem a ma-
gyar felsõoktatás privatizá-
cióját. Amirõl többen beszél-
nek, akár a tulajdonviszonyok
tekintetében, akár a piac és a
felsõoktatás kapcsolatának
tekintetében, az létezik, ez a
magánegyetem. Nemhogy ar-
ról nem gondolkodunk, hogy
az állam kivonul-e a felsõok-
tatásból, hanem a mostani
törvénymódosítással hosszú
idõ óta elõször több évre
elõre meghatározzuk a fel-
sõoktatás költségvetési támo-
gatási összegét. 214 milliárd

forintról 241 milliárd forintra emeljük a
felsõoktatás állami támogatását 2010-ig.
A kormány elfogadta, beterjesztette a
parlament elé. Ez nem azt jelenti, hogy
minden állami felsõoktatási intézmény
költségvetése abban az arányban fog nö-
vekedni, ahogy a 214 emelkedik 241-re,
hanem minõségi kritériumok alapján.

Mitõl fog függeni ez az arány?
Ez egy minõségelvû kritériumrendszer,

a törvényhez benyújtott mellékletként. Az
a szempontrendszer jelenik meg benne,
ami alapján a minisztérium és a felsõokta-
tási intézmény tárgyalása ki fog alakítani
egy összeget. 

Ha javul a minõség, elképzelhetõ, hogy
a világranglistán elõrébb lépünk? Egyál-
talán valóban baj, hogy magyar egye-
tem nincs a világ legjobb húsz intéz-
ménye között?

Mindannyian boldogok lennénk, ha az
elsõ 100-150-ben lennének magyar intéz-
mények, akkor nem boncolgatnánk ilyen
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Hiller: ellenzem a felsõoktatás 
privatizációját
Nem vonul ki az állam a magyar felsõoktatásból, sõt sokkal több költség-
vetési támogatást kapnak az intézmények – hangsúlyozta Hiller István ok-
tatási és kulturális miniszter. Az Aktív Szemeszter interjújából az is kiderül,
a szaktárca nem zárat be intézményeket, és a miniszter a volt hallgatóit is
kérdezi a munkaerõpiacról.
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Kötelezõ diplomás-pályakövetésrõl igen,
egységes diplomás-pályakövetõ rend-
szerrõl egyelõre még nem beszélhetünk.
„A felsõoktatási intézmények – önkéntes
adatszolgáltatás alapján – ellátják a pálya-
követés feladatait, amelynek keretében
figyelemmel kísérik azoknak a munkaerõ-
piaci helyzetét, akik náluk szereztek
bizonyítványt, oklevelet.” Részlet a fel-
sõoktatási törvénybõl, az egyetlen mon-
dat, mely a tanévtõl kötelezõ diplomás-
pályakövetést szabályozza. A mikéntekrõl
nem ír a jogszabály.

Miért követnek?
Magyarországon a munka világa és a
képzési rendszer csak köszönõ viszony-
ban van egymással, a felsõoktatás kibo-
csátása és minõsége nincs összhangban
a munkaerõ-piaci kereslettel – állítják so-
kan. A végzett hallgatók szakmai karrier-
jének követése – a megfelelõ tanulságok
levonásával – a munkaerõ-piaci igények-
nek megfelelõ oktatástervezést és beis-
kolázást vonhat magával.

Az adatkezelési szabályok betartása

drága mulatság. Valahol a mun-
kaügyben, az APEH-nél, OEP-nél,
földhivatalban, cégbíróságon tud-
nak különbözõ adatokat a már
munkába állt diplomásról, de az
iskola, s egyáltalán a fenntartó
nem kap, nem kaphat visszacsa-
tolást, s ha hozzá is jut némi infó-
hoz, azokat nem összesítheti, hisz
a törvényi szabályozás nem engedi
adatok összekapcsolását. Tehát
marad az önkéntes adatszolgál-
tatás.

Az intézményfenntartó így kap-
hat segítséget ahhoz, hogy milyen
képzéseket engedélyezzen, mek-
kora létszámmal. Így szerezhet
információt arról, hogy mennyire
és miben volt az adott szakon foly-
tatott tanulmány hasznos a munka
világában. Egyébiránt a hallgatók-
nak sem árt tudniuk, hogy az
egyes diplomák milyen kilátá-
sokkal kecsegtetnek, a pályavá-
lasztásnál ez nem mellékes szem-
pont.

A fõ kérdés, hogy egy országos
központi „agy” szerezze be és tá-
rolja az öregdiákokra vonatkozó
adatokat, vagy azt maguk az in-
tézmények külön-külön, esetleg
karonként gyûjtsék. Erre – és a

nyilvánosságra hozatalra – vonatkozó
részletes szabályozás még nincs, pedig
az összehasonlíthatósághoz szükség
lenne rá.

Harc az öregdiákokért?
A végzett tanulók pályakövetése a gyakor-
latban sokszor nehezen kivitelezhetõ,
hiszen pár év elteltével nem mindenki
található meg a korábbi lakcímen, elérhe-
tõségen. Az elérhetõségek karbantartása,
folyamatos frissítése meghatározó.
Számos nemzetközi példa van a pálya-
követési rendszer alkalmazására, több-
féle koncepció is ismert. Kulcsfontos-
ságú, hogy az egykori hallgató érdekelt
legyen abban, hogy önkéntesen adatokat
szolgáltasson magáról.

A pályakövetési rendszerben az Okta-
tási Minisztérium szerepe az lehet, hogy
néhány alapvetõ kérdést, számára szük-
séges adatot meghatározzon. Ez azt je-
lentené, hogy az intézmények által ösz-
szeállított, az egykori hallgatóknak szóló
15–20 kérdéses kérdõívek központi kér-
déseket is tartalmaznának.

kérdéseket. De nem lehet általánosság-
ban megítélni a felsõoktatás egészét. Lé-
teznek olyan intézményeink és szakterü-
letek, amelyek világszínvonalon mûköd-
nek, ahova szerte a világból jelentkeznek.
Egyiptomban és Izraelben találkoztam a
felsõoktatás vezetõivel, történetesen
mindketten orvosok, és mindkettõ fia itt
tanul Budapesten. Ugyanakkor valóban
vannak olyan területek, amelyek nem
hordozzák magukban a színvonalat. Ezek-
nek nincsen jövõjük. És vannak olyan kis
szakok is, amelyekért kiállok, ugyanis
van, amikor a gazdaságosság szemüvege
nem mutatja a valóságot. Például ma a
világban az oszmán tudományok, a
turkológia kérdésében két iskolát emle-
getnek: a chicagóit és a budapestit. Hogy
milyen társadalmi haszna van ennek?
Nagy, csak más dimenzióban. Nehéz el-
dönteni, hogy a tudomány mely szelete
olyan fontosságú, amely 5-10-20 év múl-
va meghatározó. A tudomány színesebb
annál, minthogy mindent egyszerûen le
lehessen írni, de a fõ trendeket látni kell.
A piac értékítéletét figyelembe kell venni,
mert fontos, hogy a hallgatók piacképes
diplomát szerezzenek. A keretszámok
meghatározásánál ezt figyelembe is vet-
tük.

Beszél-e korábbi tanítványaival, akik
visszajelzést adnak önnek a nehézsé-
gekrõl vagy épp a könnyebbségekrõl az
elhelyezkedés kapcsán?

Nagyon sok egykori hallgatómmal ta-
lálkozom. Sokan vannak az írott sajtóban,
a politikai, tudományos életben. Látha-
tóan el tudtak helyezkedni, van közöttük
európai uniós parlamenti képviselõ, fõ-
szerkesztõ, tanszékvezetõ. A visszajel-
zések megvannak, fõleg mikor történik
egy pályamódosítás.

Miért jobb ma hallgatónak lenni, mint
mondjuk az ön idejében?

Én a rendszerváltás elõtt, 83–88 között
voltam egyetemi hallgató. Micsoda izga-
lom és öröm volt, amikor egy néhány
hónapos külföldi, akkori szóhasználatban
nyugati ösztöndíjat elnyert valaki. Én 86-
ban voltam elõször egy szemesztert
Heidelbergben. Ma az, hogy valaki elnyer
egy ösztöndíjat, inkább egy bejelentés,
és a beszélgetés megy tovább. Óriási a
változás, és hogy ezt a mai hallgatók nem
érzik, ez jó, mert ez így természetes. Meg-
kap egy ösztöndíjat, kimegy, és aztán visz-
szajön a megszerzett tudással. Ahhoz,
hogy megfelelõ színvonalon éljünk, mi is
dolgoztunk, csak más körülmények kö-
zött. Én könyvtárban dolgoztam egyete-
mi hallgatóként, hogy kiegészítsem a
pénzemet. Ma a verseny nagyobb, telje-
sen kinyílt a világ. Nem Szombathely,
Veszprém és Pécs versenyeznek egymás-
sal, hanem Sidney Budapesttel, Szeged
Ottawával, Lille pedig Péccsel. Elisme-
rem, hogy ez nehezebb, de sokkal-sokkal
jobb, mint egy zárt világban, álverseny-
ben tanulni.

HorváthÁgnes
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Tûzoltó lettél vagy
katona?
Pályakövetés, ha te is szeretnéd

Törvény írja elõ a felsõoktatási intézmények számára, hogy a náluk diplo-
mázottak pályafutását nyomon kövessék. Akár iwiw-szerû intézményi por-
tálon is vallhat a volt hallgató. Ha akar. Vagy ha ilyen-olyan eszközökkel
sikerül rávenni erre.

Régi diákok árnyai ott maradnak
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Alumnirendszerek
Az angol alumni szó öregdiákot jelent. Az
angolszász országokban nagy hagyo-
mánya van a volt diákokkal való kapcso-
lattartásnak, az alumniprogramoknak.
Kanadában például az alumnirendszert is
használják az online felvételi tájékoztató

kézikönyv összeállításakor, megjelölve,
hogy milyen diplomával várhatóan mi-
lyen munkakörben lehet elhelyezkedni, s
mennyi a fizetés. Sok amerikai egyetem
költségvetésének jelentõs részét teszik ki
a „hûséges” egykori hallgatók adomá-
nyai. A Tempus alapítvány által szerve-

zett nemzetközi ösztöndíjprogramok
résztvevõinek szintén van alumniklubja.

Hazánkban is létesültek már – kis szám-
ban – alumniklubok, azonban a legtöbb-
nél a kezdeti lendület alábbhagyott. Ha a
neten böngészgetünk az alumniportálok
közt, csak nagyon kevésen találunk friss
információt. Csupán néhány üde kivétel
létezik.

A mûegyetem nyolc éve, 1999-ben
alapította meg a Mûegyetemi Öregdiák
Szervezetet. Az „öregek” számára rend-
szeresen készítenek kiadványokat, értesí-
tik õket az egyetemi eseményekrõl.
Kérdõíves felméréseik – amelyeket a volt
hallgatók és az õket alkalmazó cégek kö-
rében készítenek – eredményét minden
évben publikálják. A Corvinus alma ma-
ternek szintén sokéves hagyományai
vannak, számos egykori közgázossal
tartják a kapcsolatot. Miskolcon csak egy-
két karon van példa öregdiák-találko-
zókra. A Heller Farkas Fõiskolán bizonyos
idõközönként a karrieriroda munkatársai
keresik meg a végzetteket. A Károly Ró-
bert Fõiskola korábban létrejött ÖregDiák
Klubján keresztül valósul meg a kötelezõ
pályakövetés is. A Budapesti Kommu-
nikációs és Üzleti Fõiskolán a karriercent-
rum nemcsak a hallgatókkal, hanem
cégekkel is tartja a kapcsolatot, felmérve
a piaci igényeket.

PécsekImre

nnaaggyyííttóó

Rós László (aki az Egységes Tanulmányi Rendszert üzemeltetõ Dexter Kft. ügy-
vezetõje) nemrégiben részt vett egy pályakövetéssel foglalkozó tanulmány elké-
szítésében. Szerinte intézményi közösségi portálok jelenthetik az üdvözítõ
megoldást.

Úgy tûnik, hogy az egyes nyugati országokban már jól
bevált alumnirendszerek jelenthetnek megoldást. Azaz nem
központilag kellene tartani a kapcsolatot az öregdiákokkal,
hanem az egyes anyaintézményeknek kell felvenni velük a
kapcsolatot, akár kibõvítve a meglévõ alma materek szolgál-
tatásait – mondja.

A generációs kapcsolattartási szokásokat tekintve
mindenképp az internetre kell támaszkodnia a pályakövetés-
nek. A mûködtetést az intézmények kell végezzék, figyelem-
mel arra, hogy az öregdiákokat csak olyan portálokhoz lehet
vonzani, amelyek megfelelõ tartalommal és szolgáltatá-
sokkal egészülnek ki. Az ilyen rendszereknek az élethosszig
tartó tanulás folyamatának segítésében is nagy a szerepük.

Kétségtelen, hogy harc lesz – állítja Rós László –, azaz az
egyes intézményeknek mindent meg kell tenniük öregdiákjaik visszacsábításáért,
hogy elérjék, a másoddiplomát is náluk szerezzék meg, vagy részt vegyenek szak-
képzéseiken.
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Több javaslat született az elmúlt pár hét-
ben: a Hallgatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciája (HÖOK) 12 pontba
szedte javaslatait, Magyar Bálint az egye-
temek és fõiskolák gazdasági autonómiá-
jának megteremtését javasolta, a Bokros
Lajos nevével fémjelzett, hét egyetem
gazdasági tanácsa által összeállított vita-

anyag pedig elsõsorban a normatív álla-
mi támogatás megszüntetését és a gaz-
dasági és oktatási vezetés szétválasztását
javasolta a felsõoktatási intézményekben.

A javaslatok megszülettek még a
törvénymódosítás elõtt. Az oktatási tárca
leszögezte, az állam nem kíván kivonulni
az egyetemek támogatásából, az egyete-
mek gazdasági tanácsa által összeállított
vitaanyaggal kapcsolatban pedig kijelen-
tette, fontos iratként tekint a felsõoktatás
szerkezeti, finanszírozási átalakításáról
szóló javaslatra, de a kormány tartja ma-
gát a Felsõoktatási Kerekasztal ülésein
megszavazott reformtervezethez, így
érdemben nem foglalkozik az anyaggal. A
HÖOK márciusban kiadott 12 pontjára

nem érkezett hivatalos válasz, de Mis-
kolczi Norbert, a HÖOK elnöke elmondta,
az együttmûködés sikeresen zajlik az ok-
tatási tárcával.

Magyar Bálint az egyetemek
privatizációjáról
Magyar Bálint javaslata a Felsõoktatási
Tudományos Tanács április eleji ülése
után került nyilvánosságra, melyben a
felsõoktatási intézmények gazdasági tár-
sulássá alakulását szorgalmazta, misze-
rint az egyetemek és fõiskolák az állami
támogatással és a tulajdonukban lévõ in-
gó és ingatlan vagyonukkal szabadon
rendelkezhettek volna. A fejlesztési ál-
lamtitkár szerint erre azért lett volna szük-
ség, mert így az intézmények szabadab-
ban vállalkozhattak volna. Magyar Bálint
javaslata lehetõvé tenné a felsõoktatási
intézmények privatizációját.

A privatizáció lehetõsége
nem lett népszerû
A javaslattal sem az oktatási tárca, sem az
MSZP, sem a HÖOK nem értett egyet,
nem beszélve az ellenzék reakcióiról. 

Manherz Károly felsõoktatási szakál-
lamtitkár elmondta, megfelelõnek tartja a
jelenlegi szabályozást, szerinte most is
elég szabadságot kapnak az intézmények
azzal, hogy bármilyen tevékenységre
alapíthatnak gazdasági társaságokat, az
oktatás kivételével. „A hatályos felsõok-
tatási törvény ma is lehetõséget ad arra,
hogy az állami felsõoktatási intézmények
egyes feladataik hatékony ellátása
érdekében vállalkozási tevékenységet
folytathassanak, továbbá saját bevé-
teleikkel és saját vagyonukkal korlátolt fe-
lelõsségû gazdasági társaságokat alapít-
hassanak és ezekben részesedést szerez-
hessenek.”

Miskolczi Norbert sem támogatta a re-
formjavaslatot. A HÖOK szerint egyrészt
nincs egyértelmûen megfogalmazva a ter-
vezet, másrészt nem érett kellõen a felsõ-
oktatás a privatizálásra.

Az Ifjúsági Demokrata Fórum (IDF)

elnöke, Lasztovicza Gábor felháborodot-
tan fogadta a volt oktatási miniszter ja-
vaslatát, és az MDF támogatásával felszó-
lította a kormányt, hogy vessen véget
Magyar Bálint oktatáspolitikai ámok-
futásának.

Nem lesz gazdasági
autonómia
A parlament oktatási és tudományos
bizottsága végül nem támogatta Magyar
Bálint javaslatát, az oktatási tárca állás-
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Miskolczi,
Magyar,
Bokros
Javaslatok a felsõoktatás
minõségének javítására

A felsõoktatási törvénymódosítás-
ról a korábbi hírek szerint április vé-
gén döntött volna a kormány. Ebben
a ciklusban ugyan megszületik a
módosításról szóló határozat, erre
várhatóan csak júniusban kerül sor.
A viták már folynak, több javaslattal
azonban csak most rukkoltak elõ.

A Bokros-féle vitaanyag

A vitaanyag alapvetése, hogy a ma-
gyar felsõoktatás szerkezeti válság-
ban van. Bokros Lajosék megoldás-
ként a normatív támogatás megszün-
tetését javasolták, ami a hallgatói lét-
szám túlzott növekedésében teszi
érdekeltté az intézményeket. Meg-
szüntetnék a költségtérítéses és ál-
lamilag finanszírozott hallgatók tandí-
ja közti különbséget, mindenki azo-
nos összegû, a költségtérítéses kép-
zés összegének megfelelõ tandíjat fi-
zetne, mindössze a hallgatók 15–20
százaléka kapna mentességet a fize-
tési kötelezettség alól, rászorultsági
alapon.

Bizonyos intézményeket bezárná-
nak, másokat kiemelt támogatásban
részesítenének, súlyponti intézmé-
nyeket hoznának létre. 

A vitaanyag továbbá javasolja,
hogy az oktatók közalkalmazotti jog-
állását meg kellene szüntetni a felsõ-
oktatásban, az oktatók és alkalmazot-
tak bérét az egyetemeknek nem az
állami támogatásból, hanem a tandíj-
ból kellene finanszírozniuk. Emellett
fontosnak tartja a vitaanyag a minõ-
ség-ellenõrzést, a pályakövetést, va-
lamint álláspontja szerint szét kellene
választani a gazdasági és az oktatási
irányítást az egyetemeken és fõisko-
lákon. 

Magyar gazdasági autonómiát javasol

Fo
tó

: 
E

d
uP

re
ss

szemeszter_02.qxp  2007.05.20.  16:55  Page 10



pontja gyõzött, miszerint csak a szellemi
alkotásaik üzleti célú hasznosításaira hoz-
hatnak létre vállalkozásokat a felsõokta-
tási intézmények. 

A döntést Szabó Zoltán, a parlament
oktatási és tudományos bizottságának
MSZP-s elnöke azzal támasztotta alá,
hogy azt nem szeretné a frakció, ha az
egyetemek üzleti célokra használnák a
berendezéseiket, ingatlanjaikat, mûszerei-
ket, de azt támogatják, hogy a szellemi
termékek létrehozói élvezhessék a vívmá-
nyaikért járó anyagi javakat, legyen szó az
egyetemrõl vagy magánszemélyrõl.

A Bokros-féle vitaanyag
finanszírozási és szerkezeti
átalakításokat javasol
A Bokros Lajos nevével nyilvánosságra
kerülõ vitaanyag, amelyet hét vezetõ
egyetem (a budapesti mûegyetem, a Cor-
vinus, az ELTE, a Semmelweis, valamint a
debreceni, a pécsi és a szegedi intézmé-
nyek) gazdasági tanácsa állított össze,
szintén az egész oktatási szférát felrázta. 

Sem a politika, sem a hallgatói önkor-
mányzatok nem fogadták lelkesedéssel a
vitaanyagot. A felsõoktatás szerkezetét és
finanszírozását alapjaiban megváltoztató
javaslatra az oktatási tárca elutasítóan
reagált. Arató Gergely így nyilatkozott:
„Az oktatási tárca fontos vitaanyagként
tekint a felsõoktatás szerkezeti, finan-
szírozási átalakításáról szóló javaslatra,

de a kormány tartja magát a Felsõoktatási
Kerekasztal ülésein megszavazott re-
formtervezethez, amely élvezi a rektorok,
oktatók és hallgatók többségi támoga-
tását.”

A HÖOK álláspontja szerint Bokros
Lajos és a gazdasági tanácsok az amerikai
egyetemek struktúrájának mintájára sze-
retné kialakítani a magyar állami felsõok-
tatási intézményeket, ami nem képezheti
a magyar felsõoktatási reform alapját.

Azt a kezdeményezést, amelyet a Fel-

sõoktatási Kerekasztal már elfogadott és
a felsõoktatási törvénymódosításban sze-
repel, hogy a hallgatók véleményezzék az
oktatók munkájának minõségét, támogat-
ja a HÖOK.

A 12 pontra még nincs
hivatalos válasz
A HÖOK március elején, a minõségi fel-
sõoktatás megteremtése érdekében ösz-
szeállított 12 pontjában többek között az
oktatói munka hallgatói véleményezését,
pályakövetést javasol, továbbá hogy egy
oktató csak egy intézményben lehessen
akkreditálva, az intézményi hallgatói ön-
kormányzatokból egy fõt szavazati joggal
a gazdasági tanácsokba delegálna, vala-
mint beillesztene a tantervbe egy, a mun-
kaerõpiacot felmérõ tárgyat. 

Hivatalosan nem reagált az oktatási tár-
ca, a pályakövetést és az oktatói munka
hallgatói véleményezését a gazdasági
tanácsok által összeállított anyag is tartal-
mazta, valamint a minisztérium támoga-
tását is élvezi a javaslat. Az intercity-pro-
fesszorok megoldására született javaslat-
tal szintén egyetértett a Felsõoktatási Ke-
rekasztal. 

A törvénymódosítás elõtt nem sokkal
összeállított anyagok középpontjában a
felsõoktatás minõségének javítása szere-
pel, ez az egy kiindulópont, amiben min-
den érdekelt egyetért.

ZákányiVirág

nnaaggyyííttóó

Még várják a választ
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Legyen akár az elsõ valódi munkanap,
akár próbaidõ, az elsõ pár nap a beillesz-
kedésé.

Ha szeretnénk pozitív képet kialakítani
magunkról, érdemes jó elõre informá-
ciókat gyûjteni. Jó esetben már az állásin-
terjúk alatt is láthattuk már, hogyan néz ki

a cég „belülrõl”. Például azt, milyen a
légkör, a hangulat; fagyos csend van,
avagy szól halkan a rádió. Az is rögtön
látszik, milyen az öltözködési protokoll:
farmeres-pólós avagy kiskosztümös-za-
kós megjelenést várnak-e el. Az elsõ idõ-
ben ehhez mindenképpen alkalmazkod-
nunk kell, a karrier-tanácsadók szerint
próbáljunk a ruhánkkal beleolvadni a tö-
megbe. Nemcsak a túl- vagy alulöltözött-
ség miatt alkothatnak rólunk helytelen
képet, hanem nõknél a túl rövid mini
vagy a túl mély dekoltázs is rosszindulatú
megjegyzéseket szülhet.

Az elsõ órák
Amikor kissé tétován állunk az iroda ajta-
jában, azt sem tudva, melyik a mi íróasz-
talunk vagy éppen mi a jelszavunk a szá-
mítógéphez, a feladatokról nem is be-
szélve, legegyszerûbb, ha a közvetlen
fõnökünkhöz fordulunk. Neki kell elma-
gyaráznia a feladatainkat, és bemutatnia
azoknak a munkatársaknak, akikkel kap-
csolatba kerülhetünk a munkánk során.
Lehet, hogy nehézkesen, döcögõsen in-
dul. A közvetlen munkatársak megisme-
résére is szánjunk idõt: a legjobb, ha ké-
rünk tõlük tíz percet, ami alatt elmondják,
hogyan kapcsolódnak a feladataink egy-
máshoz.

Kérdezzünk, ha valamit nem értünk, és
mosolyogjunk mindenkire – ez a fejvadá-
szok másik jó tanácsa. Sokat segít az is,
ha félretesszük az esetleg létezõ antiszo-

ciális hajlamainkat, és minél többször tar-
tunk a kollégákkal kávézni. Próbáljunk
meg lassan bekapcsolódni a cég életébe
is: például adjunk be a közösbe a
kávéfõzéshez vagy a születésnapok
megünnepléséhez, ha ez a szokás.

Pletykák és kapcsolatok
A formális kapcsolatokon túl próbáljuk
meg feltérképezni a rejtetteket is. Például
azt, ki kivel van jóban vagy örök haragban,
és azt is jó tudni, kin keresztül jutnak el a
hírek a fõnökhöz. Sokszor ezek segít-
hetnek elérni a célunkat, vagy épp fordít-
va. Bánjunk viszont óvatosan a pletykák-
kal: az elsõ idõkben igyekezzünk meg sem
hallani ezeket, és semmiképpen se tûnjünk
túl kíváncsinak.                           KirályBetti
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Elsõ nap a munkahelyen
Karriertanácsok 5.
Túl vagyunk az önéletrajzíráson, az álláskeresésen és a felvételi beszélge-
tésen, s a legjobb esetben kaptunk egy telefont: miénk az áhított munka.
Leereszteni ilyenkor sem szabad, hiszen az elsõ benyomás az új kollégáknál
is sokat számít.

1. Öltözködjünk visszafogottan,
lessük el a többiektõl a dress code-
ot.
2. Jegyezzük meg a kollégák nevét,
még ha elsõre ez nehéznek is tûnne
– inkább kérdezzünk vissza, ha nem
értjük.

3. Kérdezzünk! Ami a többieknek
rutinfeladat – például a fénymásolás
– az nekünk még bonyolult lehet, ha
azt sem tudjuk, melyik folyosón van
a gép. De minden apró munkafolya-
matra kérdezzünk rá, hiszen a szoká-
sok munkahelyenként eltérõek.

Tippek az elsõ hetekre

Bátran kérj segítséget a kollégáktól!

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Be-
nedek Elek Pedagógiai Fõiskola Jutta-
tási és Térítési Bizottsága a kiemelt ösz-
töndíj pályázatának feltételeként ha-

tározta meg a középfokú nyelvvizsga
meglétét. Végzõs hallgató vagyok és ez
a feltétel az idei évtõl van csak így. Sze-
rintem ez nem jogos, mivel az óvodape-
dagógus diplománk feltétele is csak az
alapfokú nyelvvizsga lesz. Kérdésem az
lenne, hogy jogos-e ez a pályázati kiírás,
ill. fellebbezni lehet-e ilyen esetben si-
kerrel, milyen fórumokon?

A felsõoktatási törvény szerint a felsõok-
tatási intézménynek a szervezeti és mû-
ködési szabályzat részét
képezõ hallgatói követel-
ményrendszerben (konk-
rétan a térítési és juttatási
szabályzatban) kell meg-
határoznia – többek kö-
zött – a hallgatói juttatá-
sok elosztásának rendjét. Az egyes jut-
tatásokhoz való hozzájutás feltételeinek
meghatározása tehát intézményi hatás-

körbe tartozik. A hallgatói juttatásokról
szóló 176/2006-os kormányrendelet to-
vábbá konkrétan is rögzíti, hogy a felsõ-
oktatási intézmény térítési és juttatási
szabályzata a hallgatók részére más (azaz
nem a jogszabály alapján minden állami-
lag támogatott képzésben részt vevõ által
elérhetõ), egyszeri vagy havonta ese-
dékes támogatási formákat is megállapít-
hat, melyek igénybevételének és oda-
ítélésének feltételeit a térítési és juttatási
szabályzatban kell meghatározni. Az ön
által említett pályázati kiírás így – ha
egyebekben is megfelel a vonatkozó jog-
szabályi és intézményi rendelkezéseknek

– jogszerûnek tekinthetõ, ezért a felleb-
bezés lehetõsége vélhetõen kizárt.

ZsóriLukács

A jogász válaszol

Az egyes juttatásokhoz való 
hozzájutás feltételeinek

meghatározása tehát intézményi
hatáskörbe tartozik
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10 dolog, amit tudni érdemes 
a diákhitel törlesztésérõl
Amíg kapod a diákhitelt, addig nem kell sokat
foglalkozni vele. Viszont a törlesztésre már oda kell
figyelned.

Nem küldenek felszólítást, magadtól kell elkezdened
törleszteni.

Kérdezd meg a TO-n, hogy mikor jár le a hallgatói
jogviszonyod, és jelentsd be a Diákhitel Központnak.

Azt is jelentsd be, ha megváltozott a levelezési címed. 
A hallgatói jogviszonyod megszûnését követõ 4. hónap

elsõ napjától kell elkezdened törleszteni. Pl. ha júniusban
szûnt meg a hallgatói jogviszonyod, akkor október 1-jétõl
kell törlesztened.

Törleszteni csak banki átutalással lehet. Minden hónap
legelején utalj, úgy, hogy a befizetésed legkésõbb
ötödikéig beérkezzen.

Akkor is kell törlesztened, ha nem dolgozol!
A törlesztés kezdetén fizetendõ kötelezõ minimális

törlesztõrészlet összege a www.diakhitel.hu honlapon
található. 

Nincs elõre rögzített futamidõ! Csak tõled függ, hogy
mennyi idõ alatt fizeted vissza a hiteled.

Bármikor elõtörleszthetsz! Az önköltségi elven, üzleti
haszon nélkül mûködõ diákhitelezési rendszer nem
bünteti az elõtörlesztést.

A törlesztõrészlet összege évente változhat! Minden év
decemberében kapsz egy levelet arról, hogy mennyit kell
minimálisan fizetned a következõ évben.

A törlesztés pontos részleteit (pl. bankszámlaszám,
nyomtatványok stb.) megtalálod a www.diakhitel.hu oldal
„Ügyfeleinknek” szóló részében. (x)
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Idén a felsõoktatási intézmények össze-
sen 56 ezer államilag támogatott hall-
gatót vehetnek fel. Az ide vonatkozó kor-
mánydöntés tartalmazza azt is, hogy az
összlétszám miként oszlik meg képzési
területek és szintek, valamint munkaren-

dek (nappali, esti, levelezõ tagozat) kö-
zött. A hiányszakmákat (informatika,
mûszaki, természettudományos terület)
oktató szakokon emelték az államilag tá-
mogatott helyek számát: ezekre jelentõ-
sen nõtt az érdeklõdés, ugyanakkor pél-
dául az agrárképzésekre kevesebb hall-
gatót vehetnek fel 2007-ben. Az össze-
sített adatok azt mutatják, hogy az 56 ezer
államilag támogatott helyre mintegy 84
ezer fõ jelentkezett. Az Országos Felsõ-
oktatási Információs Központ (OFIK) ada-
tai alapján áttekintettük az érdekesebb
jelentkezési statisztikákat.

Jó pap hatvan felett is tanul
Tavalyhoz hasonlóan 22-23 év között
mozog a jelentkezõk átlagéletkora, de ez
nem jelenti azt, hogy idén se – hasonlóan
a korábbi évekhez – lennének idõsebb
felvételizõk: néhányan még hatvanon túl
is szeretnének bekerülni a felsõoktatásba.
Ezres nagyságrendben vannak a negyven
felettiek, ugyanakkor a többség, vagyis a
jelentkezõk nyolcvan százaléka legfeljebb
huszonöt éves.

A magyarországi egyetemre, fõiskolára
külföldrõl bekerülni vágyók aránya 2,1-
2,2 százalékot tesz ki, közülük csaknem
nyolcszázan határon túli magyarok.
Érdekesség, hogy emellett például negy-
venkét vietnami, huszonnyolc német, hu-
szonegy orosz, tizenhárom kínai is jelent-
kezett, Japánból, Kongóból és Kanadából
pedig egy-egy felvételi kérelem érkezett.

Az elsõ helyes jelentkezéseket alapul
véve az ELTE a legnépszerûbb, a
felvételizõk tíz százaléka ide szeretne
bejutni – több mint tízezren jelentkeztek
ebbe az egyetlen intézménybe. A Pécsi
Tudományegyetemre 8394-en, a Szegedi
Tudományegyetemre 7603-an, a Debre-
ceni Egyetemre 7520-an adták be
felvételi kérelmüket – az elsõ helyre be-
adott jelentkezéseket figyelembe véve. Ez
a népszerûségi sorrend megegyezik a
tavalyival.

Kevesebben akarnak
szabad bölcsészek lenni
Növekedett a verseny a képzési
területek élmezõnyében: eszerint idén
már csak öt képzési terület adta a húsz
legnépszerûbb alapszakot. A gazdaság-
tudományi, a bölcsésztudományi, a mû-
szaki, a társadalomtudományi, az infor-
matikai és az orvos- és egészségtudo-
mányi terület képviseltette magát az él-
bolyban. 2007-ben az éllovasok közül
már kikerültek az agrár, jogi és igazgatá-
si, a pedagógus, valamint a természet-
tudományi szakok. 

Ugyanakkor a népszerûbb tudomány-
területek között is vannak nagyobb „vesz-
tesek”: a bölcsésztudományok területén
a szabad bölcselet szak idén például csak

a 13. helyet tudta megszerezni: ta-
valy összesen 5900-an jelent-
keztek erre a szakra, idén viszont
már csak 3562-en, ami az általá-

nos jelentkezõszám-csökkenés
mellett is számottevõ visszaesés.

Másrészt viszont az elsõ húsz
népszerû alapszak között a
mûszaki képzési területhez
tartozó bachelor szakok szá-

ma négyre növekedett, ráadásul
mindegyik esetében növekedett a

jelentkezések száma. A társa-
dalomtudományok között
a kommunikáció és mé-

diatudomány továbbra is
igen népszerû, az idei év-
ben az elõkelõ harmadik
helyen végzett. Az infor-

matikai képzési területhez
tartozó alapszakok közül
kettõ képviselteti magát az

elsõ húsz népszerû alap-
szak között: a mérnök in-
formatikus szakra az idei

évben közel ugyanannyi
volt a jelentkezések száma,

mint tavaly, ezzel pedig az
ötödik helyet szerezte meg a sza-

kok versenyében.
SzékelySzabolcs
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Átalakult a népszerû
szakok élmezõnye
A korábbi évekhez képest kevesebb képzési terület adta a húsz legnépsze-
rûbb alapszakot a 2007-es felsõoktatási jelentkezések során. Visszaesett az
agrár- és a jogi, emelkedett viszont a mûszaki és az informatikai képzések
népszerûsége. De melyik szakunkra jelentkezik a kongói diák?

Egységes adatbázisban 
a hallgatók
Mindeddig csupán a hallgatók egyéni
nyilatkozattétele adott számot arról,
hogy korábban hol és milyen formá-
ban folytattak tanulmányokat, ami in-
tézmények közti átjelentkezéskor, az
államilag támogatott félévek elszámo-
lásakor problémát jelenthetett. A
Felsõoktatási Információs Rendszer
(FIR) bevezetésével többek közt ezt a
helyzetet rendezné az oktatási kor-
mányzat.

A FIR elektronikus rendszere olyan
központi nyilvántartás, amely nem
csupán az intézmények, de a hallgatók
és az oktatók adatait is tartalmazza,
emellett pedig biztosítja az intézményi
adatok nyilvánosságát, amelyet a
jogszabály is elõír. A hallgatókról a
rendszer egyrészt személyes ada-
tokat, másrészt a képzésükkel kap-
csolatos információkat tárol: mióta
és milyen szakon folytatja tanul-
mányait, hány államilag támogatott
félévet használt már fel, mi a
diákigazolványának száma, illetve a
hallgatói azonosítója. Erre többek
közt azért van szükség, mert
mindenkinek tizenkét szemesz-
ternyi tanulmányt támogat az
állam; a FIR segítségével pedig
jóval átláthatóbban követhetõ
nyomon, hogy ki, hol, hány félévet
és milyen finanszírozási formában
tanult.

A hallgatói azonosítók kiosztása
május 15-étõl kezdõdött el. Ezeket
a különbözõ tanulmányi rendsz-
erekben, így például a Neptunban
vagy az ETR-ben lehet megtalál-
ni. Az azonosító megjegyzése
fontos lesz a diákigazolvány
igénylésekor, beiratkozás-
kor vagy éppen átjelent-
kezéskor is: nem csupán át-
tekinthetõbb lesz az ügyin-
tézés, de várhatóan gyor-
sabb és zökkenõktõl
mentesebb is.

www.felvi.hu
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Megfejtés (1)

Pál utcai
vezéralak Fess Katona Úgymint Állatok

„pohara”

Görög betû

Apropó

Megfejtés (2)

Megállapodás Kiejtett betû Elem!
Dossziék ren-
dezésére alka-

lmas hely

Durranás
németül

Melankolikus
dallam

Magam Köztársasági
Etikai Tanács

Hím

Nyugdíjas

Elõérzet
Izeg-mozog

Margarin
márka

Turbó diesel
Korszak

Tehénke

Liter

Olasz folyó

Véd

Hegység
Európa és

Ázsia határán

Japán
fõvárosa

Antioxidáns
hatású fitohor-

mon Felszentel

Newton Szén Késõbb
Lök

Adót megszab Táblajáték

Fix

Alpesi legelõ
Megfejtés (3)

Némán lel!

Lantán

Parkoló
Nulla Akadályozó

Lankadt A gyorsulás jele Néma tél! Feladat Diaméter
Helyrag

Elõtagként:
megfosztás

Tova

United Nations

Gyógynövény
szakértõ
Maria)

Cement, víz, 
kavics

Elkapott egy
kórt

Hete közepe!Szid

Magad
Puzdra

NaCl

Neves egyip-
tológus

De

Tönkretesz

Gallium

Villanykörte
angolul

Gauss

Elõtagként ket-
tõs

Kutya a
Vukban

Sarkára
ereszkedik

Problémát
megért

K-E megyei
község

Cirkónium,
promécium

Budapesti
városrész

Aktív Szemeszter keresztrejtvény

Az Aktív Szemeszter és az edupress.hu közös játéka

Az elõzõ keresztrejtvény megfejtése Aldous Huxley
mondása: 
„A kutyájának minden ember Napóleon. Ezért olyan 
népszerûek ezek az állatok.”

Az elõzõ keresztrejtvény nyertese: Bóna
Annamária.

A helyes megfejtõk között kisorsolunk 2X2
jegyet a Balatone és Hegyalja fesztiválokra.

A megfejtéseket a www.edupress.hu oldalon a bal
oldali játék ablakra kattintva és a mezõket kitöltve
lehet elküldeni a szerkesztõséghez.

Palindrom 
szerszám
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Hogy érzed magad?
Nagyon boldog vagyok.
Nem az elsõ szépségverseny, amelyen
részt vettél, hiszen a Budapesti Mûszaki
Fõiskola szépe lettél idén…
Igen, azért vagyok ma itt. Azzal, hogy a
BMF szépe lettem, automatikusan beju-
tottam a Miss Universitas középdön-
tõjébe.
Innen pedig egyenesen a Miss Hungary
döntõjébe kerülsz. Tervezel más szép-
ségversenyt vagy megállsz?
Azt hiszem, megállok. Az itt szerzett ta-
pasztalataimat igyekszem majd az élet
minden területén kamatoztatni a szakmai
és magánéletemben egyaránt, de nem
tervezem a jövõben, hogy további ver-
senyekre jelentkezzek.
Milyen tapasztalatokkal térsz haza? Mi
volt a különbség a két szépségverseny
között?
A Miss Universitas országos verseny

lévén sokkal nagyobb szabású volt, mint
a fõiskolán rendezett verseny, ugyanak-
kor nem éreztem különösebb versengést
a lányok között, inkább csapatként dolgoz-
tunk, együtt készültünk a versenyre. A
háromnapos felkészítõ hétvége során
egyrészt jó kapcsolat alakult ki köztünk,
másrészt nagyon élveztem a tánckoreog-
ráfiát. Összességében elmondhatom,
hogy nagyon pozitív benyomásaim van-
nak a versenyrõl.
Több mûszaki fõiskolás lány indult a
versenyen. Ismered õket korábbról?
Igen, a fõiskola szépségversenyén talál-
koztam már velük.
Mit gondolsz, könnyebben tudsz majd
elhelyezkedni a szakmádban a szép-
séged vagy a versenyen szerzett ismert-
séged révén?
Igen, azt gondolom, hogy a mai világban
nagyon sok múlik a kapcsolatokon és a
verseny ideje alatt egyrészt sok kapcsolat-

ra tettem szert, másrészt a médiában va-
ló szereplés is várhatóan némi ismert-
séget hoz majd számomra. 
Ami a szépséget illeti, projektmenedzser
leszek, és ebben a szakmában nagyon
sokat számít a jó kommunikáció és a
megfelelõ kiállás.
Az intelligenciatesz nehéz volt?
Nagyon féltünk a lányokkal, nem tudtuk
mire számítsunk. Nem volt nehéz, de vol-
tak olyan kérdések, amelyeken sokat kel-
lett gondolkodnunk. 

KárolyiJohanna
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Miss Universitas 2007
A legszebb egyetemista és udvarhölgyei
Hutkai Brigitta lett 2007-ben a legszebb és legokosabb hallgató az ország-
ban. A Budapesti Mûszaki Fõiskola hallgatójával a koronázást követõ pár
percben beszélgettem.

Németh Barbara, az elsõ udvar-
hölgy a Nyugat-Magyarországi
Egyetem andragógia szakos hall-
gatója, második diplomáját szerzi
meg pár év múlva az egyetemen.

Tervezed, hogy a jövõben a szép-
ségiparban tevékenykedsz majd? 
Amennyire az idõm engedi, igen.
Az egyetemmel elég nehéz lesz
összeegyeztetni, de ami belefér az
idõmbe, azt szívesen elvállalom.

Hogy érezted magad a felkészítõ hétvégén?
Minden nagyon gördülékenyen ment, tényleg jól éreztük
magunkat. A versennyel kapcsolatban rosszabbra számítot-
tam. Azt gondoltam, hogy mint egy tipikus szépségver-
senyen, a lányok rettentõen rivalizálnak majd egymással, de
itt semmi ilyesmit nem tapasztaltam. Igazán megkedveltük
egymást az elmúlt pár napban.
Semmi feszültség nem volt köztetek?
A lányok közül páran intenzíven sportolnak, sportoltak. Õk
elég erõs tempót diktáltak a tánckoreográfia gyakorlásánál.
Sokkal motiváltabbak voltak, hajtottak minket, ez egy kicsit
rányomta a bélyegét a próbákra, de ezt leszámítva semmi
probléma, feszültség nem volt.
Melyik volt a személyiségedhez leginkább illõ feladat?
Az esélyi ruhás megjelenés. Ahogy végigvonultunk a kifutón
azokban a gyönyörû ruhákban hirtelen mindenki olyan ele-
gáns és komoly lett.
Láttam, hogy az intelligenciatesztet is csapatmunkában ol-
dottátok meg… 
Igen, volt egy-két feladat, amihez jól jött, hogy össze tudtuk
dugni a fejünket. Ki ezt tudta jobban, ki azt.
A beszélgetésen hogy érezted magad?
Kivert a víz, inkább egy vizsga az egyetemen.
Volt már olyan helyzet, amikor hátráltatott a szépséged?
Nem, hétköznap nem járok sem erõs sminkben, sem kihívó
ruhákban, úgyhogy soha nem ért ilyen jellegû negatív ta-
pasztalat.

Pataky Ágnes, a második ud-
varhölgy a Budapesti Gazdasági
Fõiskola Külkereskedelmi Karán
tanul médiatudomány–kommuni-
káció szakon.

Te nyerted a CKM különdíját is,
ami egy fotózást jelent. Elválla-
lod?
Attól függ. Nem vállalnék mezítelen
fotózást, az nem fér bele az erkölcsi
normáimba. Bármirõl is legyen szó,

kikérem a szüleim véleményét. 
Még nem indultál korábban szépségversenyen. Hogy tet-
szik ez a mûfaj?
Nagyon tetszett a verseny, csak pozitívan tudok róla nyi-
latkozni. A felkészítõ hétvégén azt hiszem, igazi barátokra lel-
tem. 
Negatívum?
Nem volt. Ha valamit nagyon kell mondanom, akkor azt
említeném, hogy a koreográfusunk néha feszültebben szólt
hozzánk a kelleténél, de csak mert a maximumot akarta
belõlünk kihozni. Sikerült neki, azt hiszem, a gálán mindenki
110 százalékosan produkált.
Mit gondolsz a verseny felépítésérõl?
Tetszett a három nap együtt. Jó volt, hogy közösen
készültünk, egész nap táncoltunk, gyakoroltunk, mászkál-
tunk, ettünk, ittunk, nevettünk. Nagyon élveztem. Ami a gálát
illeti, az intelligenciatesztet nem tartottam nehéznek, az
egyéni beszélgetés viszont nekem elég furcsa volt. A zsûri-
tagok próbáltak meglepni, váratlan kérdéseket feltenni.
Akinek van ezen a téren tapasztalata, nyilván könnyen kivág-
ja magát egy ilyen helyzetbõl, nekem azonban nem volt.
Abban a pár percben nem éreztem túl jól magam.
Tervezed, hogy lesz folytatás?
Nem hiszem. Nekem elsõ a tanulás, szeretnék még nyelveket
tanulni és még egy diplomát szerezni. Nem tudom még pon-
tosan, hogy milyen területen képzem magam tovább, de az
biztos, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni a jövõben.
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„A betûk nem az ellenségeink!” – mondta
mindig az általános iskolai irodalom-
tanárom. Tízévesen mondjuk ezt nehe-
zemre esett elhinni, de néhány évvel ké-
sõbb – fõként hogy a szüleim is sokat ol-
vastak/olvasnak – belekóstoltam a betûk
világába, s rabul is ejtett elég hamar.
Ráéreztem az ízére, s az, amirõl sokat és
sokan beszéltek, egyszerre teljesen vilá-
gosnak tûnt: olvasni márpedig jó. Hogy
miért is? Mert a történetek, amik a lapról
köszönnek, és magukba fogadnak, lehe-
tõséget adnak arra, hogy kis idõre kisza-
kadjak a világból, még ha ez sokak szá-
mára csak idõpocsékolásnak is tûnik.
Azonban van a megírt történeteknek vala-
mi olyan varázsa, amit nem képes
visszaadni semmi más. Sem film, sem
sorozat, sem a számítógépes játékok
vagy az internet. Ugyan ezek is könnye-
dén függõvé tehetnek, de a legjobb és
legegészségesebb drog a betû. A magad
ízlése szerint formálhatod, még ha kapsz
is némi támpontot, mégis a szereplõk
benned élnek, velük érezhetsz, örülhetsz,
szomorkodhatsz, izgulhatsz és még a
világukat is magad alkothatod meg,
szinte a saját elképzeléseid szerint, senki
sem mondja meg, hogyan. Az sem utolsó

szempont, hogy a nyelvérzékedet, a fo-
galmazási készségedet is javíthatja, a szó-
kincsedet gyarapíthatja. Ezért elszomorít,
hogy látom, sokan nem szeretnek olvas-
ni, különbözõ okok miatt. Néhányan meg
sem próbálják megszeretni – meglepõd-
tem, hogy várakozásaimmal ellentétben
az egyetemisták közül is mennyire sokan
vannak így –, s néhányan presztízskér-
dést csinálnak abból, hogy mit is ér-
demes olvasni. Véleményem szerint szin-
te mindegy, hiszen ha belegondolunk,
nem sokan kezdik az ismerkedést Dosz-
tojevszkijjel, vagy Shakespeare-rel.
Magam is – a kötelezõ olvasmányok mel-
lett természetesen – Karl Mayjel kerültem

elsõként mélyebb kapcsolatba, mikor
édesanyám rábeszélt, hogy olvassam el a
mûveit, hiszen az pont nekem való, egy
korombeli srácnak tökéletes kezdés. S
hogy megszerettem, s pár héttel késõbb
már nem is bírtam létezni könyvek nélkül,
elindított azon az úton, amelynek egy
késõbbi szakaszában Stephen King,

Leslie L. Lawrence, Robin Cook és társaik
után a  komolyabb írók is listára kerültek.
Eljutottam általuk Szerb Antalhoz, Márai
Sándorhoz, George Orwellhez, Thomas
Mannhoz. A korábbi évek ilyen alakulása
után sajnálattal vettem észre azonban,
hogy az utóbbi idõkben, mióta egyetem-
re járok, nagyon keveset olvasok, kevés
alkotásra marad idõm, s néha nem
tudom eldönteni, mibe is kezdjek. Hiszen
annyi érdekes olvasmány kerül a kezem-
be vagy csak épp hallok, olvasok róluk,
hogy már ez okozza a legnagyobb dilem-
mát. Ennek ellenére most örülök, hiszen
lassan elkezdõdik a vizsgaidõszak, s rög-
tön utána a nyár, vagyis itt az alkalom,
hogy bepótoljam a lemaradásaim. S
ugyanerre buzdítok mindenkit, aki szereti,
azért, aki nem, hát legalább próbálja ki.
Mert olvasni érdemes, érdekes és mind-

emellett tartalmas és akár hasznos ki-
kapcsolódás. Az már szinte teljesen min-
degy, hogy mit veszel a kezedbe, ha meg-
találod benne azt, ami kell neked. Még ha
nem is válsz függõvé, akkor is, bele nem
fogsz halni, maximum egy élménnyel le-
szel gazdagabb. Ha szerencséd van, pozi-
tív lesz ez az élmény.          HorváthAttila

llaappsszzééll

Pozitív függõség

Van a megírt történeteknek valami olyan
varázsa, amit nem képes visszaadni semmi más
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Minden nõ arra vágyik, hogy szeresse a
férfi. Odaadóan, õrülten, kábulatba
ejtõen. De mikor jön el az a pont, amikor
már sok a jóból? Mennyi az annyi? Mert
bizony néha az is elõfordul, hogy a férfi
nagyon szeret. A nagyon legnegatívabb
értelmében, ami nem éppen kellemes. Mi
nõk szeretjük, ha szeretnek minket, de
csakis addig, amíg a szerelem egy fel-
szabadító, boldog érzésben teljesedik ki,
nem pedig kínzó kötelességben. Téves az
az agyonhasznált feltevés, miszerint
mindig a nõ csüng a férfin és vágyai
netovábbja, hogy (az éppen aktuális)
Nagy Õ egyfolytában arról áradozzon,
hogy mennyire imádja õt. Persze jólesik
hallani egyszer, kétszer, de NEM ál-
landóan. Mert olyankor a férfi szeretete
nem oltalmat és biztos pontot jelent,
hanem átalakul egy fojtogató, kínzó,
menekülést elõidézõ érzéssé, ami erõs
gyomorgörcshöz, tartós jelenléte pedig

fekélyhez vezethet. A fekély pedig, mint
tudjuk, nem jó dolog. Arról nem is
beszélve, hogy a „szeretlek” szó a gyako-
ri használattól elkophat. Ez persze nem
szándékos, de elõ lehet idézni, nem is
olyan nehezen. Például egy nõt (mondjuk
engem) az õrületbe lehet kergetni, ha
délután elmegy aludni vagy netán tanul-
ni, a kedvese (mostanra már az exked-
vese) pedig tizenhatszor hívja fel egy

órán belül csak azért, hogy megkérdezze,
hogy van, hol tart a tanulásban, illetve
hogy tudtára adja, mennyire is hiányzik
neki. Ha pedig ezek után kikapcsolja a
telefonját, Columbót megszégyenítõ

nyomozással megszerzi a titkosított
otthoni telefonszámát, hogy szüleitõl
megtudakolhassa, mit is csinál éppen. És
felettébb bosszantó az is, ha a városban
sétálva minden szembejövõ férfiról
megkérdezi, hogy jobban tetszik-e, mint
õ, szebb-e a szeme vagy izmosabb a
karja. Lehet, hogy az én klausztrofóbiám
vett újabb fordulatot és repülési iszo-
nyom után a férfiaktól is el akar ijeszteni,
de számomra ezek a dolgok elrettentõk
voltak. Nem mintha nem esne jól, ha
érdeklõdnek utánam, de könyörgöm, ami
sok, az sok! Mert hiába a nagy nõi eman-

cipáció, feminizmus meg minden. Egy
férfi maradjon meg férfinak, elvégre is õ
az erõsebbik nem. Vagy legalább tartsa
fenn a látszatot.

ObradovicEna
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Elhelyezkedés a munkaerõpiacon
A hallgatókat kérdeztük

Száz Géza, Zsigmond
Király Fõiskola, hu-
mánerõforrás-
menedzser szak
Elhelyezkedésemhez
nagy segítséget nyúj-
tott a Zsigmond Király
Fõiskola karriercent-
ruma és annak vezetõ-
je, dr. Nagy Károly. A

karriercentrum nem csak a tanulás mód-
szertanára készített fel, hanem karrier-
elõkészítésként szakmai gyakorlati hely-
hez is segített hozzájutni. A fõiskola kar-
riercentruma a legjobb tanulmányiátlag-
eredménnyel rendelkezõ hallgatóknak
ajánlott több komoly, nagy céget, melyek
közül mindenki kedvére választhatott.
Ezután nekem már csak egy interjú volt
hátra, és már ott is voltam  Közép-Európa
legnagyobb tréningcégének munkatársai
között, a Develor Tanácsadó Zrt.-nél. A
másfél hónapos szakmai gyakorlatot kö-
vetõen felajánlották, hogy továbbra is ott
dolgozhatom HR-gyakornoki pozícióban,
ezt nem szerettem volna elszalasztani.
Részmunkaidõben dolgozom ennél a vál-
lalatnál, hogy tanulmányaimat ne kelljen
megszakítanom, hiszen idén államvizsgá-
zom. Szerzõdésem június elejéig szól,
azonban bízom benne, hogy továbbra is
ennek a kiváló csapatnak a tagja marad-
hatok. 

Károly Viktória,
ELTE, kommuniká-
ció–mûvelõdés-
szervezõ szak
A karunkon nincs kar-
rieriroda, nekem elhe-
lyezkedési lehetõsé-
get az a diákmunka
nyújtott, ahol négy
évig dolgoztam, a suli

ideje alatt. A jó az volt, hogy egy olyan
kozmetikai céghez kerültem, akik a mun-
katársaikat kinevelik, illetve továbbképe-
zik, ha jól dolgoznak. A jó szerencse kel-
lett, hogy engem válasszanak, de úgy
tûnik, hogy a diploma után, júliusban már
kezdhetek. 

Jó kiindulópont lehet a diákmunka, ha
nincs olyan ismeretségi köröd, akik
egyébként segíteni tudnának neked. Ha
kitartóan dolgozol és szereted, amit
csinálsz, bedolgozhatod magad, és egy
jó állást is elcsíphetsz. 

A leendõ munkámat várom, mert úgy
gondolom, nagyjából fedi is a végzettsé-
gemet, a fõ feladatom a kapcsolattartás
lesz és különbözõ pr- és marketingtevé-
kenységeket végzek majd. A pálya-
követõ rendszer szerintem egy jó ötlet,
ha kapok ilyet, nyilván mindenre pon-
tosan válaszolok, nem hiszem, hogy
lenne olyan kérdés, amire nem válaszol-
nék.

Dudás Péter, Károly
Róbert Fõiskola, vál-
lalkozói és pénzügyi
szak
A fõiskolában kötele-
zõ külsõ helyszínen
szakmai gyakorlatot
eltölteni, ezért min-
denkinek keresni kel-
lett egy gyakorlati he-

lyet. Ahova szerettem volna menni, ott
üresedés történt, és azt ajánlották, hogy
pályázzam meg azt a helyet, ne csak
gyakornoknak jelentkezzem. 

Állandóra felvettek, és a munka mellett
végeztem az iskolát az utolsó évben
párhuzamosan. Az iskolában a munkámat
elfogadták szakmai gyakorlatnak. A
cégnél gyakorolni tudtam a nyelvet, és
szabadságot kaptam az államvizsga ide-
jére. Ma már kontrollerként dolgozom.
Azt tanácsolom a most végzõknek, hogy
mindenképpen próbáljanak meg egy
multinacionális vállalatnál elhelyezkedni,
ahol a nyelvet is kell használni, mert egy
ilyen helyen eltöltött pár év gyakorlat
nagyon sokat érhet a késõbbi karrier-
építés során. Kitölteném én is a pályafi-
gyelõ rendszer kérdõívét, fõleg ha
néhány dologra nem kell konkrétan, csak
intervallumos megjelölés alapján vála-
szolni.

ReichÁgnes

Szeress, ha bírsz

Mi nõk szeretjük, ha szeretnek minket, de 
csakis addig, amíg a szerelem egy felszabadító,
boldog érzésben teljesedik ki
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A kötelezõ tanulmányok foly-
tatását 1774-ben vezették be
Bohémiában Mária Terézia
uralkodása alatt. A cseh ok-
tatás azonban sokkal korább-
ra vezethetõ vissza. Ugyanis
1348-ban kezdte meg mûkö-
dését Közép-Európa legré-
gebbi egyeteme, a Károly
Egyetem. 

Statisztikai adatok szerint a
csehek többsége végez vala-
milyen középfokú iskolában,
80 százalékuk már ebben a
szakaszban valamilyen szak-
területre specializálódik, és
csak 20 százalékuk részesül ál-
talános képzésben. A csehek
csak 6–8 százaléka hagyja abba tanul-
mányait az általános iskola után. A közép-
fokú iskola befejezésekor sok diák már
rögtön a munkaerõpiacra kerül.

Kedvelt a közgazdaságtan
A felsõoktatásban a legnépszerûbb sza-
kok közé tartozik a közgazdaságtan, illet-
ve a humán tárgyak, utánuk következik a
pedagógia és a tanárképzés. A jelentkezõk
többsége – 2004-es adat szerint 97 száza-
lékuk – állami felsõoktatási intézménybe
adja be felvételi kérelmét. A fent említett
prágai Károly Egyetemet IV. Károly cseh
király és német-római császár alapította.

Több mint 42 ezer hallgatóval büszkél-
kedhet, ami azt jelenti, hogy az egyete-
misták egyötöde itt tanul. A kedvelt
egyetemek közé tartozik többek között a
Cseh Mûszaki Egyetem (CVUT), a Ma-
saryk Egyetem (MU), illetve a Palacky
Egyetem (UP).

Nincs tandíj
Az állami intézményekben a felsõokta-
tásért nem kell fizetni. A külföldi diákok
ugyanolyan körülmények és feltételek
mellett tanulhatnak, mint cseh társaik. Te-
hát ha cseh nyelven szeretnék folytatni
tanulmányaikat – és képesek is erre –, ne-

kik sem kell tandíjat fizetniük. Más a hely-
zet abban az esetben, ha a külföldi diák
egy másik, idegen nyelven szeretne to-
vábbtanulni, mert akkor már tandíj fize-
tésére kötelezett. A magánegyetemeken
kivétel nélkül mindenkinek fizetnie kell. A
költségek fedezésére azonban számos
ösztöndíj megpályázható.

A lehetõségekrõl érdemes a Felsõokta-
tási Információs Ügynökségnél érdeklõd-
ni (www.dzs.cz). Felvilágosítást adhat az
egyes intézmények és külföldi miniszté-
rimok közötti megállapodásokról, illetve
kulturális megállapodás alapján megvaló-
suló programokról. Az Európai Unió prog-
ramjai közül a legnépszerûbbek a kö-
vetkezõk továbbtanulás céljából: Socra-
tes (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lin-
gua, Minerva), Leonardo da Vinci,
eLearning.

A cseh egyetemek hallgatói az államtól
is kaphatnak pénzügyi támogatást kiváló
eredmény alapján vagy nehéz szociális
körülmények miatt. Ez vonatkozik mind a
csehekre, mind pedig a külföldiekre. Az
állami támogatás mellett maguk az in-
tézmények is adhatnak ösztöndíjakat. 

ZelnikEmese

áátthhaallllggaattóó

Magyarországgal együtt Csehország is három évvel ezelõtt vált az Európai
Unió tagjává. Ahogy mi, õk is átszervezik oktatási rendszerüket a bolognai
folyamatnak megfelelõen. Az ország a külföldi diákok számára számtalan
lehetõséget kínál mind a felsõoktatási intézményekben, mind pedig a gya-
korlati helyeken.

www.unesco.org/iau, Egyetemek
Nemzetközi Egyesülete
http://fulbright.cz/english.shtml,
Fulbright Bizottság
www.czech.cz, a Cseh Köztársaság
hivatalos honlapja
www.msmt.cz, Kulturális, Ifjúsági és
Sportminisztérium

További információ a következõ
oldalakon található:

A világ legnagyobb ifjúsági utazási társasága

Palacky Egyetem, Olomouc

Az egyetem épülete Ostravában

Ha Csehországban 
akarsz tanulni…
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A darab fõszereplõje, Feke Pál minden
idõk legfiatalabb Jézusaként 2003-ban,
mindössze huszonkét évesen alakította
elõször a Megváltót a Szegedi Szabadtéri
Játékokon, összesen 16 000 nézõ elõtt.
Azóta már többször játszotta, most mégis
éppolyan izgatottan készül a szerepre,
mint elsõ alkalommal.

„Hatalmas lehetõséget kaptam a sors-
tól, és persze a Musical Színház igazga-
tójától, Molnár Lászlótól, hogy rám bízott
egy ekkora feladatot” – mondja Feke Pál.

„Óriási felelõsség, ami néha már megter-
helõ, de épp annyira, hogy arra serkent-
sen: mindig jobb legyek. Hiszen Jézust
eljátszani nem csupán a vallási vo-
natkozás miatt felemelõ érzés, hanem
Andrew Lloyd Webber magával ragadó
zenéje miatt is. Minden alkalommal, ami-
kor színpadra lépek, szeretnék méltó len-

ni a darabhoz. Persze
nem akarom túlmiszti-
fikálni a szerepet, hiszen
a világon rengeteg szí-
nész alakította már a
Megváltót, de nekem –
talán érthetõ is – ez a
szívügyem” – teszi
hozzá a színész.

A Musical Színház
1998-ban alakult hazánk
elsõ produkciós teátru-
maként, amely azt jelen-
ti, hogy – külföldi min-
tára – nem állandó tár-
sulattal játszanak, ha-
nem minden elõadás-
hoz kiválasztják az or-

szág legjobb színészeit, és úgy viszik szín-
re darabjaikat. Az elmúlt kilenc évben si-
kert sikerre halmoztak, hiszen éppúgy,
ahogy a Jézus Krisztus Szupersztárral, az
Evitával és a Jekyll és Hyde-dal is meg-
hódították a közönséget, és besöpörtek
minden rangos szakmai elismerést.
Nyáron Webber örökérvényû rockoperája
mellett a Jekyll és Hyde-dot is játsszák a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, jú-
lius 12-én és 13-án.

ASZ
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Jézus Krisztus Szupersztár 
a Margit-szigeten
A Jézus Krisztus Szupersztár címû rockoperát 1999-ben vitte színre elõször
a Musical Színház társulata, és azóta körbejárta vele az országot. Július 17-
én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a budapesti közönség meghódí-
tására készülnek.

Egy fiút holtan találnak a társai egy kül-
városi gettó graffitijeinek tövében, mert
egy kábítószer-fogyasztás közben önkont-
rollját vesztett ember megölte a srácot.
Az áldozat barátai tudják, hogy ki a fele-
lõs, és bosszút akarnak állni. Ám az egyik
társuk, aki nagy élettapasztalattal rendel-

kezik, óva inti a többieket
a meggondolatlan lincse-
léstõl, vitába száll azok-
kal, akik nem akarnak fel-
hagyni a bosszúval.

„Mesélõként” bevonja
a fiatalokat egy rögtön-
zött játékba: megeleve-
nítenek egy legendát egy
képzeletbeli városról,
RapCityrõl, amelynek a
„hivatalos” kultúrája a
rap, és a város uráról, aki
biztosítja a város lakói
számára a tökéletes illú-
zióját mindannak, amit
egy szimbólum adhat a
külváros reményt veszí-

tett fiataljai számára.
A darab megtekinthetõ május 29-én és

30-án 16, valamint 18 órai kezdettel a Kle-
belsberg Kuno Mûvelõdési, Kulturális és
Mûvészeti Központban (II. kerület, Temp-
lom utca 2-10).

EduPress

Szent Arnold
napja
A sör ünnepe
A sör ünnepét rendezi június 24-én
a Magyar Sörgyártók Szövetsége a
budavári királyi palotában. Az egy-
napos rendezvény Szent Arnold
nevéhez fûzõdõen ismerteti meg a
sör történelmét és kultúráját a lá-
togatókkal.

A sörfogyasztás csaknem 6000 éves
múltra tekint vissza. Sõt életmentõnek
bizonyult az európai pestisjárványok
idején. „Ne igyátok a vizet, igyatok

RapCity a RapSzínHázban

A RapSzínHáz egy úttörõ színházi kezdeményezés, melynek elsõ elõadása,
a RapCity a fiatalok és a drog kérdését állítja középpontba. A darab törté-
neti váza egyedülálló, a sztori hangulatát egy „színház a színházban” ke-
retjáték teremti meg.

A legifjabb Jézus

Fiatalok nyelvén fiataloknak

www.edupress.hu

Fo
tó

: 
M

us
ic

al
 S

zí
nh

áz

Fo
tó

: 
R

ap
S

zí
nh

áz

20
07

. m
áj

us

szemeszter_02.qxp  2007.05.20.  16:56  Page 20



A Jófej (Józan, Felelõs Jármûvezetõ)
kampány lényege, hogy az autóval szóra-
kozni indulók vállalják a felelõs-
séget magukért és a társasá-
gért: ne fogyasszanak al-
koholt, ha pedig mégis
ittak, más módon –
például tömegköz-
lekedéssel – indul-
janak haza.

A kiemelkedõ
veszélyt jelentõ
nyári hónapok-
ban zajló Jófej
rendezvényso-
rozathoz ezút-
tal csatlakozott
több társadalmi
szervezet és cég
is. 

A 2007-es Jófej-
kampány elsõsorban
a nagy forgalmú szó-
rakozóhelyek látoga-
tóit célozza meg, 43 szórakozóhelyet ke-
res fel, valamint jelen lesz a debreceni
EFOTT-on is.

Szórakozóhelyeken a hoszteszek
„Jófej” feliratú karkötõt adnak az autóval

érkezõknek, amivel jelzik, hogy arra az
estére a sofõrök felelõsséget vállaltak a

társaságért. A sofõr ezzel vállal-
ja, hogy nem iszik alkoholt

az este alatt, amit tá-
vozáskor a hoszteszek

ellenõriznek is. A
Jófej az este

végén a felelõs
magatartásért a
k a m p á n n y a l
k a p c s o l a t o s
ajándékokat ad.
Akik mégis
fogyasztanak
alkoholt, azokat

ingyenes BKV-
jegyekkel segítik

a hazajutásban. 
A szórakozóhe-

lyeken kívül a kö-
vetkezõ hónapok-

ban outdoor hirdeté-
si eszközökön, többek

között korlátokon, óriás-
plakátokon és autóbuszok oldalain is talál-
kozhatnak az alkoholmentes vezetést nép-
szerûsítõ kampánnyal az autóvezetõk.

SárközyLea

sört!” – mondta Szent Arnold, aki arra
hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a
szennyezett víz betegségek forrása. A
sört pedig a fõzéskor fertõtlenítik, így
nem fertõz. A legenda szerint amikor fel-
szentelt egy söröskupát, és az emberek-
nek megparancsolta, hogy csak sört
igyanak, megszûnt a járvány.

Az esemény a középkor hangulatában
szervezõdik: a sörgyárak márkáit külön fa-

standokon mutathatják be, ismertethetik
és magyarázhatják el az érdeklõdõknek a
sörfajtákat, például hogy mi a különbség
a lager és az ale sör között. Valamint azt,
mi kell a jó sörhöz az alapösszetevõkön
kívül. Ízelítõt kaphatunk, hogy mely
ételekhez illik a sör, mik azok a sörkor-
csolyák, és sörfõzési technikákat, sör-
csapolást és egyéb fortélyokat is elsajátí-
tanak a látogatók.                            R. Á.
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Jófej-kampány indul májusban
Budapesten, valamint az ország több nagyvárosában (Miskolcon, Pécsett,
Siófokon, Szegeden és Debrecenben) szórakozóhelyeken figyelmeztetik a
fiatalokat a felelõs gépjármûvezetésre, valamint az ittas vezetés veszé-
lyeire május 19. és szeptember 1. között. A Magyar Sörgyártók Szövetsége
2007-ben társadalmi összefogás keretében ismétli meg harmadik alkalom-
mal az ittas vezetés elleni kampányát.

HÍREK
Országos egyetemi-fõiskolai vers-

mondó versenyt rendezett hatodik al-
kalommal a Magyar Versmondók
Egyesülete Gyõr-Moson-Sopron me-
gyei szervezete Gyõrben, május 11-12-
én.

10, nívódíjra érdemes elõadást hall-
gattak meg az érdeklõdõk május 21-én
Pécsett, az egyetem Zenemûvészeti
Intézete által kiírt pályázaton. 

Exkluzív koncertet rendezett a
Zeneakadémia a Liszt Ferenc téri
épület fennállásának 100 éves évfor-
dulója alkalmából.

Trialógusok elnevezésû irodalmi
rendezvényt tartott a veszprémi Pan-
non Egyetem május 10-én, melynek
vendége a Kossuth-díjas Parti Nagy
Lajos volt.

Gondolatok régi könyvekrõl és ol-
vasóikról címû kiállítást rendez az ELTE
Egyetemi Könyvtár.

Giuseppe Verdi Falstaff címû víg-
operáját adták elõ a Pécsi Tudomány-
egyetem Mûvészeti Kar Zenemûvé-
szeti Intézet Magánének Tanszék hall-
gatói a Mûvészetek Házában május 7-
én.

Tíz év után újra lehet mozizni az
Ifiházban a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen, ahol Mészáros Bálint
egyetemi hallgató kezdeményezésére
újraindult a filmklub.

Néptánc-
jubileum
A Körösmenti Táncegyüttes a városi
sportcsarnokban május 27-én egy
gálamûsor keretében ünnepli meg
fennállásának 40. évfordulóját.

Szinte az összes amatõr díjat begyûjtöt-
ték az évek során, nemrég elnyerték az
Örökös Kiváló Táncegyüttesi díjat. 

A közönség már találkozhatott velük ja-
nuár 27-én a budapesti Erkel Színházban.
Ezt a rendezvényt minden évben meg-
rendezik, külön zsûri válogatja be a fel-
lépõ együtteseket az elõzõ évi teljesít-
ményük alapján, a minõsítõ fesztiválok
mellett ez a másik legrangosabb, orszá-
gos szintû rendezvény.

A néptáncosok a fellépésük alatt több
táncdialektust mutatnak be, a jellemzõ
népviselettel együtt. A jubileumi mûso-
ron táncolnak majd többek között bod-
rogközi, rimóci, eleki, kétegyházi, bihari,
tirpák, nyírségi, vajdaszentiványi tánco-
kat. A zenérõl, mint mindig, a Suttyom-
ban nevû zenekar gondoskodik.

Aki szereti a hagyományokat, a néptán-
cot, feltétlenül menjen el, ha teheti, mert
ízelítõt kap majd a népzene és néptánc
világából.

ReichÁgi

www.edupress.hu
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Sportnap – Fejér Megyei Felsõoktatási
Sportnapon vett részt öt felsõoktatási in-
tézmény Székesfehérvárott.
A hét sportágban meghirdetett idei ván-
dorkupaverseny már a 8. volt a sorban,
melyre öt felsõoktatási intézmény neve-
zett. A küzdelmek asztalitenisz, atlétika,
kispályás nõi- és férfilabdarúgás, férfiko-
sárlabda, röplabdamix és sakk sportágak-
ban zajlottak.

Sportkonferencia – Sportüzlet – Sport-
jog – Olimpiai Mozgalom címmel konfe-
renciát rendeztek a mûegyetem 225. tan-
évének ünnepi rendezvénysorozata kere-
tében május 9-én. A konferencián többek
közt Kamuti Jenõ tartott elõadást az
olimpiai mozgalom aktuális kérdéseirõl,
Sárközy Tamás pedig a hazai sportjogról.
A rendezvény keretében bemutatták
Hencsei Pál: A mûegyetemtõl a sport
élvonaláig címû könyvét. A könyvben
mintegy 360 mûegyetemi sportolóról
olvashatunk, akik részt vettek olimpiai

játékokon, világbajnokságokon, Európa-
bajnokságokon, fõiskolai világbajnoksá-
gokon.

Nõi futsal egyetemi döntõ – A Magyar
Egyetemi-Fõiskolai Bajnokság keretében
a futsal második nõi döntõjét rendezték a
gyõri Széchenyi István Egyetemen. A fu-
tsal speciális, kevésbé pattanó labdával
játszott teremfoci, ahol a kapus mellett

négy mezõnyjátékos alkot egy-egy csa-
patot. A döntõbe a szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Fõiskola, az egri Eszterházy
Károly Fõiskola, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem és a gyõri
egyetem csapata jutott. A körmérkõzések
során a Magyar Egyetemi-Fõiskolai Baj-
nokság magyarországi futsal nõi döntõ-
jében a tavalyi gyõztes, a Berzsenyi Dá-
niel Fõiskola csapata lett az aranyérmes,
és elnyerte a Strabag-kupát.

Veszprémiek gyõzedelmeskedtek a
Szarvasûzõn – Nyolcadik alkalommal
nyerte meg az Eger–Miskolc közti 75 kilo-
méteres egyetemi-fõiskolás váltófutóver-
senyt a veszprémi Pannon Egyetem csa-
pata. A Szarvasûzõk országos egyetemi-
fõiskolai váltófutóversenyt 1991 óta ren-
dezi meg a Miskolci Egyetem Diák-
sportköre. A táv legnagyobb része a
Bükki Nemzeti Parkon halad keresztül, a
mezõny az egri Dobó térrõl rajtol, és a
miskolci egyetemi sportpályára érkezik.
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Romhányi Tamás: Az elsikkasztott szamár

„Ami egy professzionális közgaz-
dásznak feketegazdaság, az ebben a
kötetben tégla- és falopás, uzsora-
kölcsön, hogy enni tudjon a család.
Ami beruházás, az egy fuvarképes
szamár megvétele; az amortizáció
pedig, ha ezt az állatot levágják,
megsütik. A munkahelyteremtés
nem más, mint »lélegzõ robotok«
álláshoz segítése egy jövedelemter-
melésre képtelen, kisvárosi varro-
dában.”

Többek között ezekkel a sorokkal
ajánlja figyelmünkbe Farkas Zoltán,
a HVG rovatvezetõje a Népszabad-
ság és a Magyar Rádió egykori
munkatársa Romhányi Tamás elsõ
kötetét, amely a Népszabadság
Könyvek sorozatban jelenik meg az
idei könyvhétre. Romhányi Tamás

másfél évtizede munkatársa a Népszabadságnak, és ez idõ alatt több-
ször volt a lap miskolci tudósítója, de szinte az ország minden pontján
készített riportokat. Ahogy egy önéletrajzában fogalmazott: valahogy
mindig úgy alakult, hogy a világot a vesztesek szemszögébõl szem-
lélte. Valószínûleg mások számára is érzékletesen, hiszen az utóbbi
évtizedben ötször ismerték el írásait a Minõségi Újságírásért Díjjal,
megkapta a Pulitzer-emlékdíjat, és lapbéli kollégái is többször szavaz-
tak neki elismerést.

Tulajdonképpen az a furcsa, hogy a Népszabadságban megjelent írá-
saiból eddig nem született válogatás, holott ezek a nagyobb lélegzet-
vételû cikkek Magyarország elmúlt évtizedének egy különös, de na-
gyon is valós lenyomatai. Ha majd valaki évtizedek múlva nemcsak a
hazai politikáról és a gazdaság folyamatairól akar tájékozódni, hanem
arról is, miként éltek az egyszerû emberek a rendszerváltás utáni forga-
tagban, akkor érdemes lesz kezébe venni Romhányi Tamás könyvét.
De már ma is ajánlható ez a könyv mindazoknak, akik az írott sajtóból
lassan kiveszõ, a magyar újságírás legjobb hagyományait ápoló
riportokat akarnak olvasni vagy egyszerûen kíváncsiak a hazai valóság
árnyékos oldalára is.

A hat fejezetbe szerkesztett 37 írást a Népszabadság fotóriporterei-
nek képei illusztrálják.

A kötetet szerkesztette: Bajnai Zsolt, tervezte: Fákó Árpád, bolti ára:
2580 Ft

EduPress

ALEXANDRA-SAROK

Lapozás közben 
hallgassuk a mesét!

A gyerekek szeretik újra és újra meghallgatni kedvenc
meséiket. A Mesélõ könyvnek köszönhetõen ez a
kívánságuk minden eddiginél könnyebben teljesülhet.

A gyerekeknek nincs más dolguk, mint felnyitni a
Mesélõt, és máris csodálatos képek, barátságos
mesehõsök és mókás hangok birodalmába csöppen-
nek. Csak lapozniuk kell, és hallgatni a mesét.

A Mesélõ könyvet elõvehetjük lefekvéskor, autóban,
a délutáni pihenõ idején vagy bármilyen más alkalom-
mal. A hangerõ szabályozható, így a csendesebb
idõszakokat sem zavarja meg. A Mesélõhöz fejhall-
gatót és mikrofont is csatlakoztathatunk.

A Mesélõ könyv sorozatában egész könyvtárra való
történetet találunk a klasszikus mesék közül, így
gyermekünk mindig újabb és újabb kalandokba
vetheti bele magát a Mesélõ könyv segítségével.

Az alapkészletben minden esetben a Némó
nyomában c. mese található.

SPORT

Szombathely volt a legjobb

www.edupress.hu
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Körbenéztünk az idei 
fesztiválpalettán 

Magyarországon, és 
az tapasztaltuk, bõven
lehet mibõl válogatni. 

A különbözõ zenei 
stílusok, kulturális és

sportprogramok hódolói
kedvükre csemegézhetnek

az alábbi körképbõl.

Fesztiválkörkép

Mûvészetek Völgye
Hol? Kapolcs, Vigántpetend, Krétakör Ûrbázis,
Taliándörögd, Monostorapáti, Öcs, Pula
Mikor? Július 27. – augusztus 5.
Különleges: a kultúra sokszínûsége 50 helyszínen,
1000 programmal, 3000 fellépõvel 
Szállás: Az öt rendezõ falu területén olcsó sátorhelyek
foglalhatók. Fõként a falubeliek udvarán, magánházak-
ban és az ideiglenes kempingekben lehet sátorozni. A
sátorozási lehetõségekrõl a falvak információs központ-
jaiban érdeklõdhetsz. Sátorhelyet nem szükséges elõre
foglalni, lesz elegendõ.
Jegyek: napijegy 1700 HUF, 10 napra érvényes
Völgybérlet 13 000 HUF, 3 napos bérlet (bármely
egymás utáni 3 napra) 4500 HUF
Utazás: csigabusz, busz, vonat, komp, kerékpárköl-
csönzés, kocsi
www.muveszetekvolgye.hu

Balaton Sound
Hol? Balaton, Zamárdi
Mikor? Július 12–15.
Különleges: „top” fesztivál az igényeseknek,
minõségi szolgáltatások
Szállás: sátor, online lehet helyet foglalni a
környékbeli szállodákba, panziókba
Jegyek: napijegy elõvételben 6000 HUF, négy-
napos bérlet 14 900 HUF, napijegy a helyszínen
6500 HUF, bérlet a helyszínen 16 900 HUF. Akik
a VOLT Fesztiválra és Zamárdiba is ellátogat-
nak, kedvezményes kombinált bérletet válthat-
nak 25 000 forintért.
www.balatonsound.hu

BalaTone Fesztivál
Hol? Balatonpart, Zánka
Mikor? Július 18–22.
Különleges: idén debütál, a „WAN2 utódja”
Egyéb: strand- és víziprogram, sportle-
hetõség, Zánka úttörõretro
Szállás: sátor
Jegyek: bérlet elõvételben 8900 HUF, bér-
let a helyszínen 11 000 HUF, napijegy
elõvételben 3900 HUF/nap, napijegy a
helyszínen 4500 HUF/nap
Hegyalja–BalaTone kombinált bérlet
elõvételben 16 900 HUF
Utazás: busz, vasút, potyataxi, kocsi, komp
www.balatonefestival.hu

VOLT Fesztivál
Hol? Sopron, Lõvér kemping
Mikor? Július 4–7.
Különleges: itt kezdi nyári turnéját Ákos, és idén jubilál
a rendezvény, már tizenötödik alkalommal várja a
vendégeket
Szállás: lehet online foglalni (vendégágy, kollégiumok,
szobák, faház), sátor
Jegyek: napijegy elõvételben 5500 HUF, helyszínen
6000 HUF, négynapos bérlet elõvételben 12 900 HUF,

helyszínen 15 900 HUF
Utazás: a legegyszerûbben
vonattal közelíthetõ meg, a
budapesti Keleti pályaudvar-
ról szinte óránként indulnak
vonatok Sopronba
www.volt.hu
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Utazási infók:
Busz: www.volan.hu, www.bkv.hu
Vasút: www.elvira.hu
Kocsi: www.terkepcentrum.hu
Potyataxi: www.potyataxi.hu
Komp: www.balatonihajozas.hu

Hova? 
Hogyan?

Mennyiért?

ICWiP
Hol? Pécs, Barbakán Várárok
Mikor? Július 19–29.
Különleges: nemzetközi fesztivál és konferencia, elõadások,
workshopok és zene, szórakozás

Szállás: www.pannon-
largo.hu, kollégiumok
Jegyek: a jelentkezési
határidõ 2007. június 20., 
a részvételi díj 30 000 HUF,
mely magában foglalja a
szállást kollégiumban,
ebédet és vacsorát, 
a programok és kirándulá-
sok költségeit, a fesztivál-
program ingyenes
www.icwip.hu

EFOTT
Hol? Vekeri-tó
Mikor? Július 24–29.
Különleges: csak hazai fellépõk
lesznek
Szállás: sátor a Vekeri-tó területén
www.efott.hu

Hegyalja Fesztivál
Hol? Tokaj-Rakamaz, Tisza kemping
Mikor? Július 11–15.
Különleges: Tokaj a világörökség része,
béke, szeretet, jó zenék, környezettudasság
Egyéb: civil társadalom, környezetvédelem,
borkóstolók
Szállás: Tisza kemping és Hegyalja kemping
Jegyek: bérlet elõvételben 9900 HUF, bérlet
a helyszínen: 13 500 HUF, napijegy 
a 0. napra: 2200 HUF, napijegy elõvételben:
4500 HUF/nap, napijegy a helyszínen: 5000
HUF/nap. A kemping korlátozott mérete miatt kempingjegy
(amennyiben sátorozni kívánsz napijeggyel; tehát: kemping-
jegy csak a napijegy mellé szükséges) 800 HUF (a bérlet 
viszont tartalmazza a kemping szolgáltatásait).
Utazás: busz, vasút, kocsi, komp
www.hegyaljafestival.hu

Sziget Fesztivál
Hol? Budapest, Óbudai-sziget
Mikor? Augusztus 8–15.
Különleges: Európa legnagyobb
zenei, ifjúsági fesztiválja
Szállás: sátor
Jegyek: napijegyek elõvételben
(a 0. napi LGT-koncertre is) 7000
HUF, a helyszínen 8000 HUF,
„ottalvós” bérlet 37 500 HUF,
„hazamenõs” bérlet 30 000 HUF)
www.sziget.hu/fesztival
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Biciklitúra
„A bicikli ideális tempó a világ megisme-
réséhez. Így még éppen látni a madarakat,
észre lehet venni és megállni az éppen
feketére érett eperfa alatt, és elérnek az illa-
tok is, a bõrömön érzem a szeleket, a hû-
vöseket és a nap konok, finom égetését.
Szedünk virágokat és vízinövényeket, ame-
lyekbõl »bolhazsákot«, és »békamerettyût«
csinálunk.” (Petrik Adrien: Asszony és háza)

Nincs biciklid? Bérelj! Általában napi 3000
forintért adnak kölcsön kétkerekût, 5000-ért
tandemet. Az árbeli különbség az élményt
képezi le – egyszer ki kell próbálni.

www.budapestbike.hu (itt akár azt is
kérheted, hogy vigyenek el egy túrára – ez
persze pénzbe kerül, de az sem kevesebb
élmény, ha nekivágsz a nagyvilágnak)

Gyalog
„Végre, amikor a nap már jócskán belétört
a délutánba, kiérkeztünk egy nagy havasi

legelõre. Ezen a legelõn, ameddig csak
ellátott a szem, mindenütt borókafenyõ
tömött s kerek bokrai üldögéltek a földön,

mintha a körüllevõ hegyek mind idejártak
volna óriási zöld tojásokat tojni.”

(Tamási Áron: Ábel a rengetegben) 

Aki szeret hegyet mászni, gyalogolni, de
nem ismer útvonalakat, jó helyeket, keres-
se meg Magyarország várait, várromjait.
Ha valaki eljut Szigligetre, Várpalotára,
Bozsokra, Visegrádra, hogy megnézze a
várat, kastélyt – ha addig utazott is –, men-
jen fel gyalog, járja körbe, és állítsa meg az
idõt egy pillanatra. Nem nehéz, sok helyen
féltve õrzik az eredeti ruhákat, szer-
számokat és építõköveket.

Hollókõ 1987 óta a világörökség
része. Bár már rengeteg turistát vonz,
magával ragad az utolsó tégláig is palóc
ófalu hangulata. Minden ház egyedi, és
mindenhol dolgozik egy fazekas,
kézmûves. „A Cserhát ölelõ karjai úgy
védték meg a völgyben meghúzódó kis
házakat a századok zord szelétõl, hogy a
falu megõrizhette eredeti varázsát” –
mondja a polgármester.
www.holloko.hu

Vizes élmények
A vizes nyaralások kedvelõinek is tökéle-
tes hely Magyarország. Rengeteg lehe-
tõséget rejt a búvárok szerint „ezer tó
országa”. Aki kipróbálna újat is, és nem
vágyik „hagyományosan” a Balaton mellé,
evezhet a Dunán, horgászhat a Tiszán,
búvárkodhat a bányatavakban. Sok
egyetem és fõiskola szervez vízi túrákat a
hallgatóknak. Ezek a túrák mindig jó han-

Tipp:

Tipp:
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Hasznos linkek:
www.utvonalterv.hu
www.magyarbuvar.hu
www.buvar.lap.hu
www.varak.hu

Biciklivel – ha lehet – bicikliúton járj!

A varázslatos ófalu keresztezõdése

Varázslatos Magyarország

Belföldi csodák
Nem feltétlen kell külföldre utazni ahhoz, hogy csodákat lásson az ember.
Magyarország megannyi természeti szépsége is varázslatos. Az alábbiak-
ban ötletet adunk azok számára, akik nem tudják, merre utazzanak a nyá-
ron, vagy épp nincs rá sok pénzük.

Elfér a mentõmellény is
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gulatban telnek el, és néha nem árt, ha
egy-egy holtágban elszakadsz a „civilizált”
világtól, nem viszel telefont, csak arra
figyelsz, hogy a kajak vagy kenu oldalát ne
sértse fel egy-egy gyökér, hogyan hasítja a
zöld békalencsével ellepett vízfelületet a
csónak orra, és az evezõ zajára szürke,
hosszú nyakú madarak – minden bizony-
nyal gémek – röppennek fel alig pár mé-
terre tõled.

Kajakot és kenut is lehet bérelni,
Budapesten például a Római-parton,
ahonnan egészen Visegrádig is csodálha-
tod a Dunát és partját.
www.evezz.hu

Kultúra-túra
Ha nem bírsz nyugton pihenni és szomjas
vagy a kultúrára, nézd meg a szabadtéri

múzeumokat, kúriákat, egykori költõk, fes-
tõk lakhelyét. Kaposváron például gyönyö-
rûen felújított állapotban várja látogatóit a
Római villa, ahol egykor Rippl-Rónai Jó-
zsef élt és alkotott.

Látogass el Magyarország leg-
nagyobb szabadtéri múzeumába! A szent-
endrei skanzenben varázslatos környezet,

friss levegõ, izgalmas programok várnak.
Az 1967-ben alapított Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Magyarország jellegzetes tájainak
népi építészetét, a falusi és mezõvárosi tár-
sadalom különbözõ rétegeinek és csoport-
jainak lakáskultúráját, életmódját mutatja be
hagyományos településtípusok keretében
a 18. század végétõl a 20. század közepéig.
A múzeum április 1-jétõl október 31-éig hét-
fõ kivételével naponta 9–17 óráig tart nyitva,
a Néprajzi Látványtár és a Skanzen Galéria
egész évben nyitva van.           Szakács Anna

Tipp:

Tipp:
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Sok gyereket vonz a Pünkösdi Játékok

Pünkösdi Játékok – utcaszínházi fesztivál
2007. május 27–28.

A Pünkösdi Játékokra az utcaszínházi mûfaj legelismertebb és legkedveltebb
képviselõit, a hazai és nemzetközi fesztiválokon rendszeresen fellépõ önálló mûvé-
szeket és együtteseket várják. A csûrökben, udvarokon színes programot láthatnak
a vidéki élet zsánerképeit megjelenítõ népszínmûvek, a rögtönzõ színjátszásra épülõ
vásári komédia és a nagy múltú magyar bábjáték hagyományaiból. A látogatók be-
vonásával elevenítik fel a pünkösdhöz kapcsolódó népszokásokat (pünkösdölõ,
pünkösdikirály-választás). Az utcaszínházi fesztivál hátterét Magyarország második
legnagyobb, 100-120 kézmûves résztvevõt felvonultató kirakodóvására adja, ame-
lyen valamennyi megye népmûvészeti egyesületei képviseltetik magukat. Kaphatók
itt szõttesek, ruhák, cserépedények, fából készült játékok és konyhai eszközök,
kosarak, koszorúk, gúzsok, bõrbõl készült szíjak, táskák, lábbelik, kések, kupák,
merített papír, gyapjútermékek, szõrmék, kézi készítésû gyertyák, réz, gyöngy, bõr, fa
és csont ékszerek, rönkbútorok, népi hangszerek, aszalt gyümölcs, szilvalekvár, birs-
almasajt, mézeskalács, perecek. A helyben sütött kürtõskalács, mézes lepény vagy
kenyérlángos mellett a vendéglátók sátraiban sült kolbász, pecsenyék és egyéb vá-
sári ételek készülnek. Társrendezõ: Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége.
Részletek: www.skanzen.hu
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Ami örökre megmarad számomra a mesés
kincsekkel és kulturális örökséggel bíró
országról, a végtelen ellentmondások so-
kasága. Van valami groteszk abban, ami-
kor a turistarendõrség foghíjjal rendelkezõ
alkalmazottja szuronnyal, kalasnyikovval a

vállán mosolyogva integet az elsõutas tu-
ristának. Az ország területének öt száza-
lékán élnek emberek, ami minden bizony-
nyal nem más, mint a Nílus és a sivatag
kompromisszumhiánya.

A legfõbb bevételi forrást a turizmus, a
kereskedelem, a mezõgazdaság, a textil-
ipar jelenti. A gazdaságról azonban sokat
elárul, hogy egy piramis környéki bazár
egyiptomi emléktárgyán arabul olvasható:
„Made in China”.

Jól mutat a zsibongó, motorizált fõváros
nyüzsgésében a szamárkordé vagy a gaz-
dálkodó birkanyája. Közlekedési tábla vagy
lámpa híján marad a duda, várakozással
szemben a dugómentes közlekedés és
a rengeteg „kocka-Lada” a rendszer-
váltásunk elõtti hangulatot idézõ
látványa.

Meglepõ, hogy a nyugati társadalom
médiája többségében terroristákról beszél
a nép kapcsán, miközben az arab vendég-
látók a legérdekesebb rendezvényeket
szervezik a turisták számára. Furcsa, hogy
a londoni British Museum egyiptomi gyûj-
teménye gazdagabb, mint kairói társáé.
Elgondolkodtató, hogy az egyiptomi obe-
liszkek csodálatossága pár példány ere-
jéig megtekinthetõ London, Washington
vagy éppen Párizs pompájában.

Étel-ital
Az egyiptomi konyha ötvözi az afrikai és
európai ételek sajátosságát. A jellegzete-
sen fûszeres afrikai húspogácsák és
gazdag zöldségválaszték mellett megtalál-
hatók hagyományos ételeink is, a
sertéshúst leszámítva. Az arab világban a
szigorú vallás tiltja feldolgozásukat, az
alkoholfogyasztással egyetemben. A
kávézókban üldögélõ férfiak vízipipára

gyújtanak, különbözõ teákat készítenek,
nagy valószínûséggel pont úgy, ahogy
elõdeik tették.

A múlt
Egyiptom nõi uralkodókat is felmutatott a
történelem során, idõszámításunk elõtt
kétezer évvel. A nõk uralkodhattak, kor-
mányozhattak, háborút vezethettek, nyelve-
ket beszéltek, írtak, olvastak, mikor Európa
középkori barbársága és az elsõ éjszaka
földesúri kiváltsága is fényévnyi távlatok
messzeségében tündökölt. A homok és a
homokkõ, a mérnöki pontosság, az építé-
szeti megoldások kõbe vésve alkottak ma-
radandót az emberiség számára. Az orszá-
got több ezer éves templomok, temetkezési
helyek, szobrok, edények, valamint a min-
dent meghatározó vallás emelték multi-
kulturális turistahellyé a jelenkorban.

Amikor pedig az jut eszembe, hogy Van
Gogh múmiareszeléket kevert a sötét-

barnájába, végtelen távlatokat nyit a
gondolat, hogy az egyiptomi kul-

túra milyen nyomot hagyott
hátra örökségül a világ szá-

mára. 
Turi Gábor

UUttaazzóó

A fáraók nyomában

Kirándulás és kultúra Egyiptomban
A fejhallgatóban Aretha Franklin lassú bluesa, elõttem Európa, mögöttem
Afrika, lent pedig a száraz kontinens a Földközi-tengerrel találkozik. Kirán-
dulásunk Egyiptomba és a Nílus vidékére kalauzol. A fáraók nyomában jár-
tunk.

A tevegelés kihagyhatatlan

Éjszakai nyitva tartás
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Ha pedig az ember apja
tengerész, akkor tízéves
korában úgy adódik,
meglátogatja apját mun-
ka közben, adott eset-
ben Rotterdamban, a vi-
lág legnagyobb kikö-
tõjében, ahonnan egy
belga város következik
majd, a hazautazásra
pedig a lengyelországi
Gdanskból kerül sor. 

Az idõpont pedig le-
gyen ezerkilencszázki-
lencvenhárom nyara, vi-
songjak az örömtõl,
hogy láthatom a tengert,
ugráljak a parancsnoki
hídon apám mellett, fi-
gyeljem a radart és ordítsam a
fülébe, ha feltûnik rajta egy
közelgõ hajó. A még mahartos
legénység nevezzen el rövid
idõn belül Torpedónak, tûnjek
fel a hajó különbözõ pontjain
szinte azonos idõben, képzel-
jem magam egyszerre kalóz-
nak, felfedezõnek és haditen-
gerésznek. Legyek tengeribe-

teg, a szakmabeliek által szellõnek
nevezett viharban hányjam össze az Észa-
ki-tengert.

Adódjon úgy, hogy három évvel késõbb
pedig a Fekete-tenger legyen a kikötõi
látogatás helyszíne, már ne csak a hajó,
de a városok is érdekeljenek, a romániai
Constanta kikötõje és persze a hajózási
ügynök által prezentált zseniális mitite
(birkahúsrudacska), Isztambul éjszakai

fényei, még ha csak olajat vett is fel a hajó
a Boszporuszon, így partraszállásra nem
volt alkalom. És persze ragadjon meg a
tenger kamaszromantikája, legyen teli-
hold és fekete hullámverés, apám kabin-

jában legyen egy laptop, amin egyked-
vûen villog a kurzor, kezdjek írni verseket.
Az ukrajnai Kercsben való partraszállás
során gyerekfejjel ne értsem, mi az a
posztszovjet bürokrácia, viszont beszél-
gessek sokat a guatemalai Eduardóval, a
matrózzal, akinek túlélési eseteirõl legen-
dák keringenek: például egy fogmosás

után hogyan öblögetett
sósavval, mielõtt elõ-
ször hajózott Európába,
és a nagyokos szakács
hogyan próbálta a lük-
tetõ húst paradicsom-
pakolással nyugtatni. 

Novorosszijszkban
csodálkozzam a Lenin-
szobrokon és a beton-
város belvárosában el-
helyezkedõ cementgyá-
ron, tûnjön fel, hogy se-
hol egy játszótér vagy
egy park, viszont tizen-
három évesen már kelt-
sék fel az én érdek-
lõdésemet is az északi
szláv nõk. Hazautazá-
som történjen repülõvel,
moszkvai átszállással,
és tapasztaljam meg,
hogy Oroszország bel-
földi járatain nincs min-
dig ülõhely. 

Azóta legyen mindig
viszonyítási pontom a
tenger, amelyen a léte-
zõ összes szín meg-
található, hála a felhõ-
kön játszó napfény ki-
számíthatatlan dõlés-
szögének, írjak azóta is

mindig a vízrõl, ennek a cikknek a végére
is írjam oda: menjetek tengerpartra, üljetek
le, vagy akár csak otthon, csukjátok le a
szemeiteket, hallgassátok a hullámverést. 

Székely Szabolcs
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Hajónapló, hullámverés
Tengerésztisztnek lenni elõször is a világ legtermészetesebb foglalkozása.
Minthogy legalábbis írásunk szerzõjének apja tengerész, így óvodás-
korában ezt találta magától értetõdõnek: Bálint apukája ügyvéd, Norbié
tûzoltó, az enyém pedig elsõ tiszt egy teherszállító hajón. 
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