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KÖTÉLTÁNC ÉVKEZDÉSRE
Elképesztően különös érzéseket kelt bennem az idei 
tanév kezdete. Egyszerre több dolog is egyensúlyo-
zik az utolsó előtti pillanatban: furcsa kötéltáncot 
járunk, többnyire egymás idegein, és a leesés nem 
megengedhető, mert nincs alattunk háló. Mégis végig 
kell táncolnunk a számot, mert már nincs visszaút –  
a függöny felgördült, a porondmester bejelentett  
minket, s a zenekar elhúzta a tust. Tompa dobpergés 
hallatszik…
Bevetésre készen áll a Wesselényi utcai épület, „bece-
nevén” a W52. Jártam bent többször is, többféle álla-
potában, láttam, ahogy épül, és ahogy felépült. Most 
már csillog-villog, és igazán nagyszerű – de még nem az 
otthonunk; sőt, nem is ismerjük. Meg kell tanulnunk, 
mi merre van, ki merre van; kinek milyen órája merre 
található, hogyan kell gyakorolni. Meg kell tanulnunk, 
melyik ajtó merre nyílik, melyik lámpát hol lehet felkap- 
csolni, és hogy hány lépcsőfok van két emelet között. 
Meg kell tanulnunk otthon érezni magunkat benne. 
Ha nem sikerül, leesünk.
Ennél súlyosabb a tavaly kulminált és azóta a nyakunk-
ra nehezedő válság. Ki kell tapogatnunk a határainkat 
óvatosan, kimérni centiről centire, fillérről fillérre, 
hogy meddig is ér az a bizonyos takaró. Bölcsen és 
józanul kell dönteni mindenről, hogy egyfelől a legma-
gasabb minőség, másrészt a pénzügyi fenntarthatóság 
egyszerre érvényesüljön. És keserű pirulákat kell 
lenyelnünk, amikor valamire, ami igazán fontos, nem 
jut. Ha nem sikerül, leesünk…
Új tanrend szerint tanulunk idén. Ki kell próbálni. 
Meg kell érteni. Amit lehet, el kell fogadni, és amit 
nem lehet elfogadni, azt valahogy be kell szuszakolni 

a keretek közé. Figyelemmel kell kísérnünk, mik a 
hatásai rövidtávon, és meg kell próbálni megjósolni 
a hosszú távú következményeket. Ha nem sikerül, 
leesünk…

Meg lehet úszni az esést, ha ennyire nehéz a kötéltánc?
Talán igen, talán nem. Talán már esünk is, csak még 
nem eszméltünk rá.
Egy biztos. Ha ott állunk, ugrásra készen a kötél alatt, 
hogy egymásnak segítsünk, egymást biztassuk a jelen-
létünkkel; ha odaállunk, hogy aki épp fent táncol a ma-
gasban, tudja: elkapják, ha baj van; akkor esés lehet, 
hogy lesz – de tragédia nem. Ha ellenben mindenki 
hátratett kézzel bámul, akkor a tragédia borítékolható.
Hacsak időközben a Jóisten fel nem szerel alánk egy 
hálót…

Czinege Ádám
Ügyvivő elnökhelyettes

LFZE HÖK
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Kedves Olvasóink!

Ezeken az oldalakon találhatjátok a számotokra igen fontos dátumokat: a félévre vonatkozó HÖK-ös információkat, 
továbbá valamennyi eddig lefixált eseményünk adatait olvashatjátok itt. De persze ez még korántsem az összes, 
az évközben megszervezett új eseményekről itt a Figaróban, valamint e-mailben és honlapunkon is tájékozta-
tunk majd benneteket! Reméljük, minél többen találkozunk majd az éppen aktuális bulikon, összejöveteleken.  
A műsor-, helyszín- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

HÖK nyitvatartási idő: 

A Hallgatói Önkormányzat irodájában hétfőn, szerdán 
és pénteken 11 órától 13 óráig, kedden és csütörtökön 
15 órától 17 óráig fordulhattok hozzánk kérdéseitekkel, 
kéréseitekkel, javaslataitokkal, stb.  

HÖK választások:

Jelölés: 

2011. szeptember 12. 16:00 –  
2011. szeptember 17. 23:00

Választás:

2011. szeptember 19. – 
2011. szeptember 22.

HÖK közgyűlés:

2011. október 3.

Szociális támogatás:

Szociális támogatással kapcsolatos részletes leírást 
a 8. oldalon olvashattok!
(alaptámogatás, rendszeres, ill. rendkívüli szoc.tám., 
kurzustámogatás)
A szoc.tám., valamint az ösztöndíjak utalási napja 
minden hónap 20-a. (kivéve hétvége)

Kollégiumi Kulturális Klubestek:

Idén is folytatjuk tavaly elindított nagysikerű soro-
zatunkat, a Czinege Ádám és Tóth Endre által meg-
álmodott és életre hívott klubesteket, ahol filmklub 
vagy beszélgetős est keretében egyéb művészeti 
ágak, tudományterületek jeles képviselőivel ismerked-
hetünk meg. A klubestek ingyenesek, a helyszín a  
Zeneakadémia kollégiuma a Városligeti fasor 33. 
alatt. A klubestek célja, hogy nyissunk a zenén túli 
világ felé. Tavaly vendégünk volt Galla Miklós, Lackfi 
János, Rudolf Péter és Forgách András. Az idei féléves  
program még nem áll készen teljesen, de azért már két 
esemény biztos:

2011. október 6. 20:00
Beszélgetős est Ónodi Eszter színművésznővel

HÖK KKK

2011. november 10. 20:00
Beszélgetős est Zoboki Gábor építésszel, a Művészetek 
Palotája tervezőjével.
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Komolyzenész, nem UFÓ!

Az index.hu-n a Wesselényi utca 52-ről megjelent 
cikkben olvastam: „A (…) teraszon padok és pultok 
lesznek, bátran felvállalva, hogy a zenészek is szeret-
nek sörözni, csajozni, pasizni.” Rossz belegondolni, 
hogy van, aki az ellenkezőjét hiszi...

Mindenesetre ebben az évben is adunk lehetőséget 
a fenti állítás igazolására, 8 bulit és 2 kiemelt rendez-
vényt, bált tervezünk erre az évre, néhány újítással.

Új lesz a helyszín 

A buliknak a nem túl hívogató nevű Barbár Pince 
(VI. ker. Lázár utca 4.) ad majd otthont. Hogy  
leküzdjük a durva név hátrányát komoly italakciókkal, 
csocsóval és tágas belső terekkel kompenzálunk.  
A füstmentességről szellőztetőrendszer gondoskodik. 

Új belépőárak...

... (nem) lesznek. Minden bulit ingyenessé teszünk a 
két bál kivételével. 

Új sztárvendégek

Október 27-én és április 13-án Bált tartunk. Ezek az 
év legfontosabb „társadalmi” eseményei, rendre  
exkluzív helyszínen, a Szeparéban (VI. ker. Teréz körút 
55.). Ezekre az alkalmakra mindig egy híres-neves 
ember meghívásával készülünk. A tavalyi Gólyabálon 
Kálloy Molnár Péter és Hrutka Róbert zenélt, tavasszal 
Hajós Andrást hívtuk meg. Most is vannak ötleteink...

Írjátok be a naptárba, figyeljetek a plakátokra, mert 
ebben az évben a buli nem drága, az időpont nem 
titok, a komolyzenész nem UFÓ! 

BULIMENETREND
2011. szeptember 29.:
GólyaTábor Afterparty

2011. október 13.:
International party a külföldi hallgatókkal és Veled

2011. október 27.:
Gólyabál (Kiöltözős!)

2011. november 17.:
Elmegy a ZAK inni

2011.december 8.:
Mikulás-buli

Az egyes alkalmakkal kapcsolatban figyeld a 
www.lfzehok.hu-t és a plakátokat!

Bulik: BARBÁR PINCE
VI. kerület, Lázár utca 4. (93 méter az Arany János 
utcától, 187 méter az Operától, 331 méter a Deák 
tértől, 500 méter az Oktogontól)

MIKOR TALÁLKOZUNK?

HELYSZÍNEK

Bálok: SZEPARÉ BISZTRÓ
VI. ker. Teréz körút 55. (A Nyugati pályaudvar jobb old-
alán, hátul)



Mint ahogy a címből többen is sejthetik, az alábbi gondolatok a gólyatáborhoz kapcsolódnak,  
melyet idén is nagy sikerrel szervezett meg a Dux-kör a Hallgatói Önkormányzat anyagi támogatásával  
szeptember elseje és negyedike között. A tábor keretmeséjét idén is a Dux-kör álmodta meg, és varázsolta a 
gólyák elé. A kerettörténet ezúttal meseországban játszódott, ahonnan világgá ment a Happy End(re), és a  
gólyák feladata volt, hogy helyrehozzák a világbékát.

STORY06

„NÁD A HÁZAM TETEJE-TETEJE…”

A „Nyugati boszorkány seprűi és hintajai” mel-
lett (a Nyugati pályaudvaron) kezdődött a mulatság. 
Ismeretlenül is kiszúrtam a pályaudvaron ácsorgó em-
berek között, hogy kik lehetnek a zeneakadémisták. 
Valahogy más fejünk van, mint a többieknek…

A gólyákat gyorsan csoportokra osztották, aztán 
megindult a névtanulós játékok sorozata, majd pedig a 
Duxok megtanították a „Nád a házam teteje” kezdetű 
tábori indulót, melyet a gólyasereg kitörő lelkesedés-
sel zengett vissza a Nyugati pályaudvar nagy örömére. 
Az induló a tábor során több feldolgozást is kapott, hol 
a szólamok, hol a benne elhangzó „cinege” szavak szá-
ma sokszorozódott meg, sőt napvilágot látott egy rap 
változat is. A játék folytatódott az esztergomi vonaton 
is, egészen a törpék megjelenéséig. A vasútállomáson 
Heuréka királylány fogadott minket, aki sürgősen a 
békát kereste, aki csókjára királyfivá változik. A béka 
hamarosan elő is került, át is változott, és ott, az utca 
közepén el is vette a királylányt, így a vándorlegények 
és vándorleányok gyülekezete násznépként vonult 
a szálláshelyre, az Esztergomi Városi Zeneiskolába.  

Ott „Sir ArtisJus de Minek” fogadott bennünket, majd 
Hófehérke mindenkit megölelt, végül a trónteremben 
6 x 1023-odik Oroszlánszagú Izidor király és felesége, 
1. Egetverő Arrogancia királynő kiadták a paran-
csot az ünnepi lakoma elkészítésére, így megszület-
tek az ételköltemények, melyeket a hivatalos tábori 
fizetőeszközzel, brekekével jutalmaztak. 

E kis rövid ízelítő alapján el lehet képzelni, milyen 
lehetett a tábor hangulata. Volt „Bye-ital” keresés, 
performance verseny, boszorkányok erejének vissza-
szerzése, a „Bye-ital” elrablójának kézrekerítése egy 
horrortúrán, akadályverseny és persze Dux-szívatás. 
A program reggel 7 órától éjjel egyig-kettőig tartott 
(az éppen aktuális csúszástól függően), a fennmaradó 
időben pedig buli volt.
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Már maga a napok kitöltöttsége is a Duxok rend-
kívül alapos és ötletek terén határokat nem ismerő 
munkáját dicséri, a töménytelen szóviccről, karakteres 
jelmezekről, keretmesébe ágyazott és legkülönfélébb 
feladatokról nem is beszélve.

De azért a gólyákat sem kellett félteni. A sikeresen 
leküzdött komolyzenei felvételik után bizonyságot 
tettünk könnyűzene-irodalmi jártasságunkról és 
előadókészségünkről, improvizáltunk hangszeren  
játszva, énekelve komoly és könnyű műfajokban,  
táncolva, színészkedve is.

 
És a tábor végére helyreállt a rend. Kiderült, hogy 

a Béka királyfi lopta el a kincstárból a puszi cédulákat, 
és vissza kellett változnia „békávé”, megtudtuk, hogy 
a két és fél fejű sárkány lopta el a „Bye-italt”, de csak 
azért, hogy a királylányt megszerezze, és végül meg is 
kapta a király kezét és fele királylányát, azaz a királylány 
kezét és a fele királyságot, miután kiállta a gólyákkal 
együtt a próbákat. Arrogancia is kibékült férjével, a 
három kismalac megkapta a várva várt Esz-Tale-Gom 
címeket, az öreganyó, Babi néni pedig rákénysze-
rítette a mesélőt, hogy meséhez illően fejezze be a  
történetet, így aztán Happy End-del zárult a tábor. 

Több táborban, gólyatáborban jártam már, illetve 
vettem bennük részt szervezőként, és azt hiszem, 
a zenészek ebben is külön világot képeznek. Sehol 
máshol nem láttam ennyi poént, ennyi lelkesedést, és 
ilyen gyakorlati életben is használható improvizációs 
készséget egy rakáson, mint itt. Számomra igen 
tömény és rendkívül sok nevetéssel megtűzdelt 
élmény volt. Nagy köszönet érte! Bízom benne, hogy 
a gólyatáborban összegyűjtött vidámság elkísér min-
ket a következő tanév akadálypályáján is, és hogy  
ugyanilyen összetartással, kreativitással és belső 
örömmel fogjuk venni az időbeli, térbeli, tanulmányi 
és anyagi nehézségeket is! 

Jó tanévet! – KÍVÁNUNK!

Uzsaly Bence András
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AMIT EGY PÁLYÁZÓNAK 
FELTÉTLENÜL TUDNI KELL...

RÖVID ISMERTETŐ 
A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

Mint minden félévben, a 2011/2012 tanév őszi 
félévében is lehet majd pályázni Alap-, Kurzus- és 
verseny-, Rendszeres és Rendkívüli szociális támogatá-
sokra. 

A részletes információk felkerültek már három 
hete a HÖK honlapra (www.lfzehok.hu), ott re-
gisztráció után tudjátok megtekinteni a Juttatások 
menüpont alatt a pályázati információkat és minden 
pályázattípuson belül a ponthatárokat, az igazolás-
típusokat, és ott lehet elérni a pályázatkezelőt és a 
letölthető pályázati lapokat is, kitöltési útmutatóval. 
Valamint felkerült egy Gyakran Ismételt Kérdések 
(GYIK) menüpont is, amiből az esetleges egyszerűbb 
kérdésekre választ lehet kapni. Ha valamilyen kérdés 
nem világos, akkor van lehetőség ezt e-mail-ben  
jelezni a djb@lfzehok.hu címen, igyekszünk egy napon 
belül válaszolni a kérdésekre.

Lényegesebb változás két dologban történt 
az előző évek bevett gyakorlatához képest: az  
egyik az, hogy szűkebb időtartama lett egy hét-
tel a pályázati időszaknak. Ennek legfőbb oka a 
késői évkezdés, és az, hogy októberben legyen  
mindenkinek időben ösztöndíja, ezért felhívom 
mindenki figyelmét, hogy nagyon figyeljetek oda a 
pályázatok leadásának határidejére, mert a pályázat-
kezelőben nem lehet a határidő után pályázatot  
kitölteni.

A másik változás az, hogy idén az előző évek 
gyakorlatához képest a HÖK irodában fogunk tartani 
fogadóórákat azoknak a hallgatóknak, akiknek gondjuk 
van a pályázatkezelővel, hogy biztosan jól és megfelelő 
adatokkal töltsék ki azt. A fogadóórák időpontját a 
HÖK honlapon tekinthetitek meg szept. 19-én estétől. 
(Ehhez szükséges magatokkal hozni a családban 
keresők kereseti- és/vagy nyugdíjigazolásait is.) Idén 
nem nézzük el, ha valaki nem a megfelelő száma-
datokkal pályázik, vagy nem a megfelelő kategóriát 
jelöli meg magának, mivel van lehetőségetek szemé-
lyesen, telefonon, e-mail-ben érdeklődni és a hon-
lapon mindenről tájékozódni. A 2011/2012-ES ŐSZI 
FÉLÉV PÁLYÁZATAINAK BEADÁSI HATÁRIDEJE A 
KÖVETKEZŐ:

Rendszeres Szociális Támogatás: SZEPT. 22 - OKT. 03.
Kérjük a pályázatot elektronikusan kitölteni és a 
szükséges igazolásokat behozni!
Alaptámogatás: SZEPT. 22 - OKT. 03.
Kérjük a pályázatot elektronikusan kitölteni és a 
szükséges igazolásokat behozni!
Rendkívüli Szociális Támogatás: SZEPT. 19-DEC. 09.
Kérjük a pályázatot nyomtatott formában kitölteni és 
a szükséges igazolásokat behozni!
Kurzus-, és versenytámogatás:  SZEPT. 19 - DEC. 09.
Kérjük a pályázatot nyomtatott formában kitölteni és 
a szükséges igazolásokat behozni! 
Sikeres pályázást kíván: A Diákjóléti Bizottság

DJB, GAZDASÁG08
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- A tanulmányi ösztöndíj minden hónapban folyósított juttatás (utalási hónapok az őszi félévben: októbertől 
januárig; és utalási hónapok a tavaszi félévben: februártól júniusig, és ide tartozik még a szeptember is),

- a hallgató súlyozott kreditátlaga alapján adható: minden érdemjegyet beszorzunk a hozzá tartozó kredit-
ponttal, ezeket összeadjuk, majd az összeget elosztjuk a kreditpontok összegével,

- minden aktív hallgató jogosult rá, aki tantárgyait idejében felveszi,
- minden tanszakcsoport legfeljebb 50%-arészesülhet tanulmányi ösztöndíjban,
- a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalókról a HÖK gazdasági alelnöke tud teljes körű tájékoztatást 

adni, felmerülő kérdéseitekkel őt keressétek (gazdasag@lfzehok.hu), illetve bővebb információt találtok még a 
www.lfzehok.hu oldalon a „Juttatások” menüpontnál.



Avagy mivel foglalkozik a TO
 és a HÖK Tanulmányi bizottsága?

Minden szemeszter elején van egy hely, ahol 
kígyózó sorok állnak. S ez a Tanulmányi Osztály. 
Rengeteg kérdést tesznek fel nekik a hallgatók, ami 
természetes, hiszen a beiratkozás után következő  
regisztrációs időszak majd az egész félévüket végig-
kíséri. Néhány praktikus információval azonban – 
remélem – talán kicsit csökkentem a várakozást.

Az első fontos dolog, amit félév elején használsz  
az ETR (vagyis Egységes Tanulmányi Rendszer).  
Mire jó az ETR? Rajta keresztül tudsz bejelentkezni a 
képzésbe.

Aktiválni, – illetve ha nem kezded el az adott 
félévet – passziválni tudod jogviszonyodat. Részletes 
útmutató az alábbi linken elérhető: http://lfze.hu/
oktatas/etr.

Az aktiválás után következik a tárgyfelvétel.  
Az első szemeszterben ezt a feladatot minden 
elsőéves hallgatónak a Tanulmányi Osztály elvégzi.  
Fontos azonban megjegyezni, hogy a TO csak a 
kötelező tárgyakat veszi fel helyettetek, így a szaba-
don választott tárgyakra nektek kell bejelentkezni 
saját ETR-es felületeteken. A tavaszi félévtől azonban 
a gólyáknak is maguktól kell már felvenni az összes  
tárgyukat (a kötelezőket is).

A tantárgyfelvétellel kapcsolatban felhívnám a 
felsőbb éves hallgatók figyelmét, hogy a 2010-2011-
es tavaszi szemeszter óta megváltoztak a kredithálók. 
Mielőtt felveszitek a tárgyakat, érdemes átnézni 
a jelenlegi órahálótokat. Az alábbi linkre kattintva  
gyorsan megtehetitek: http://lfze.hu/oktatas/a_
kreditrendszer. Továbbá az is fontos, hogy egy adott 
tárgynál több alkalommal is megjelenhet több oktató, 
mindenképp annál a tanárnál vedd fel a tárgyat,  
akinél tanulod. Függetlenül attól, hogy a listán, amit az 
ETR felkínál nektek annál az óránál, hányadik helyen  
szerepel a ti tanárotok.

Még két dologra fogod használni az ETR-t a 
félév során. A szemeszter szorgalmi időszakának 
lezárása után következnek a vizsgák. Ezekre is az 
ETR-en keresztül tudsz jelentkezni. Továbbá a Hall-
gatói Önkormányzat egyik nagyon fontos felmérése 
is itt található. Az OHV (vagyis az Oktatók Hallgatói 
Véleményezése). Mindenkit arra buzdítanék, hogy 
minél több kérdőívet töltsön ki! Ez számotokra néhány 
kattintás, de a tanáraitoknak fontos visszajelzés, 
munkájuk hatékonyságáról. Mivel a szavazás anonim, 
mi, a HÖK-ben, akik kiértékeljük, sem tudjuk beazo-
nosítani a beérkezett kérdőívek feladóját.

A Tanulmányi Osztály munkatársainak 
elérhetőségét megtalálhatjátok az alábbi linken: 
http://lfze.hu/oktatas/tanulmanyi_osztaly/leiras_
munkatarsak2. A TO a Wesselényi utcai épületben 
intézi ügyeiteket.

A határidőket tartsátok be! Hiszen ha elvesz-
titek ETR-kódotokat, a regisztrációs hét után jut  
eszetekbe, hogy nem jelentkeztetek egy kurzusra, 
vagy a szemeszter végén elfelejtitek leadni az indexe-
teket, az egyetem Térítési és juttatási szabályzata 
szerint fizetnetek kell érte.

Rengeteg (naponta frissülő) információt talál-
tok az http://lfze.hu/oktatas/tanulmanyi_osztaly2/
tanulmanyi_osztaly_kozlemenyei címen. Nemsokára 
a népszerű közösségi oldalon, a facebook-on is meg-
található lesz minden hasznos adat, LFZE Tanulmányi 
hirdető néven. Látogassátok továbbá a HÖK honla-
pot is (http://lfzehok.hu). Minden kérdésetekkel év 
közben is szívesen foglalkozik mind a Tanulmányi 
Osztály, mind pedig a Hallgatói Önkormányzat  
Tanulmányi Bizottsága.

Mindenkinek kellemes tanévet kívánunk!

PRAKTIKUS ÉVKEZDÉS
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Dr. Batta András
rektor

Dr. Vigh Andrea
oktatási rektorhelyettes

Dr. Bankó Sándor
főtitkár

Devich János
rektori tanácsadó

Lakatos Gergely
főmérnök
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Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető 

Németh Barbara
tanulmányi előadó

Csatári Anna
tanulmányi előadó

Vadon Andrea
tanulmányi előadó

Kovács Anna
kontrolling vezető, mb. pénzügyi vezető

Südi András
HR vezető
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