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GÓLYAESKÜ

Én, ……, a Liszt
hallgatója

Ferenc Zeneművészeti Egyetem

esküszöm,

hogy

a

magyar

nemzet

alkotmányos törvényeit megtartom, szülőhazám
szellemi

nagyjainak

örökségéhez

hű

leszek,

a

Liszt Ferenc nevét viselő Zeneművészeti Egyetem
hallgatójaként minden erőmmel arra törekszem,
hogy tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem, a zeneművészet, a zenetudomány
és

a

zenepedagógia

eredményeit

elsajátítsam,

tudásomat az emberiség, mindenekelőtt hazám
szellemi felvirágoztatására fordítsam.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Kedves Olvasóink!
Ezeken az oldalakon találjátok a legfontosabb dátumokat, valamint a 2013/14-es tanév rendezvényeinek
vázlatos áttekintését. Az év közben megszervezett új eseményekről itt a Figaróban, plakáton, a Figaro és az
LFZE HÖK facebook-oldalain, valamint e-mailben és az LFZE HÖK honlapján is tájékoztatunk majd benneteket!
Reméljük, minél többen találkozunk majd az éppen aktuális bulikon, összejöveteleken! A műsor-, helyszín- és
szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

HÖK IRODA – ÜGYELET
Hétköznaponként 14 és 15 óra között.

HÖK VÁLASZTÁSOK
Jelölések: 2013. szeptember 16–22-ig (a jelöléseket email formájában várjuk a titkar@lfzehok.hu emailcímre)
Választások: 2013. szeptember 23–27-ig (az egyetem épületeiben)

HÖK KÖZGYŰLÉS
2012. szeptember 30.

Gólyabál 2012
(fotó: Szakács Domonkos)
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ESEMÉNYNAPTÁR

BULIK, BÁLOK
Gólyabál – 2013. október 18.
Mikulás Party – 2013. december 6.
Farsangi Bál – 2014. február 28.

KKK: KOLLÉGIUMI KULTURÁLIS KLUBESTEK
A sokak által kedvelt beszélgetős estek, illetve
filmklubok idén is folytatódnak, továbbra
is Tóth Endre és Czinege Ádám moderálásával. Általában havonta egyszer, egy nagyjából kétórás beszélgetés keretében ismert
és elismert személyekkel, más művészeti
ágak jeles képviselőivel találkozhattok.
Vendégünk volt már többek között Galla
Miklós, Lackfi János, Rudolf Péter, Ónodi
Eszter, Berecz András, Koltai Lajos, Laár
András, Esterházy Péter, Novák Péter,
Mácsai Pál és Parti Nagy Lajos.
A 2013/2014-es tanév első vendége Vekerdy
Tamás pszichológus lesz, akinek legfőbb
szakterülete a neveléstudomány, azon belül
is elsősorban a Waldorf-iskolarendszer,
hiszen tevékeny részt vállalt a magyarországi Waldorf-képzés megszervezésében,
1991 óta pedig a nappali Waldorf-tanárképzés szervezője és vezetője.

Vekerdy Tamás

Szeretettel várunk benneteket 2013.
október 10-én, csütörtökön 20 órára a
Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumába
(1071 Budapest, Városligeti fasor 33.),
ahol természetesen ti is feltehetitek majd
kérdéseiteket Vekerdy Tamásnak. A rendezvény nyitott mindenki számára, a belépés
díjtalan. E-mail regisztráció szükséges a
jelentkezes@lfzehok.hu címen.
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GYERE ÍRNI!
Kedves Hallgató!
Ha olvasni tudsz, írni is… A fenti üres felület a te felületed! Tegyél róla, hogy a Figaro ne (csak)
a muzikológusok homokozója legyen! Lapozd fel a régi számokat, és ha megtetszik valamelyik rovat, te is
eljársz azokra a koncertekre, ismered azokat az együtteseket, szeretsz emberekkel kommunikálni,
ne szégyellj írni a figaro@lfzehok.hu címre, esetleg megkeresni Belinszky Annát vagy Mona Dánielt!
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KONCERT

HANGSZERESEK, ÉNEKESEK! FIGYELEM!
A Figaro örömmel tájékoztatná olvasóit a hallgatók fellépéseiről, koncertjeiről. Nincs azonban az a
szemfüles szerkesztő, aki tudna minden hallgató minden szerepléséről, tehát rátok is szükség van!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy tájékoztassátok hallgatótársaitokat aktuális előadásaitokról. A Figaro
nyitott, és szívesen fogadja mindegyikőtök programajánlóját. Nincs más dolgotok, mint írni egy levelet
(minél előbb, hogy még a koncert előtt megjelenhessen a lapban) a figaro@lfzehok.hu címre. A levélben
tüntessétek fel neveteket, szakotokat, a koncert helyszínét és időpontját, valamint a műsort, vagy amit
fontosnak tartotok megjegyezni az alkalom kapcsán!
Hidd el, sokan szeretnének meghallgatni téged!

DIÁKJEGY A MŰVÉSZETEK PALOTÁJA
RENDEZVÉNYEIRE
Zeneakadémistaként a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban rendezett
valamennyi programra 500 forintért válthattok belépőt az állóhelyekre. A jegyek árusítása a koncertek
előtt egy órával kezdődik. A belépők a diákigazolvány felmutatásával vásárolhatók meg. Mindenki csak a
saját nevére vehet jegyet, és egy diákigazolvánnyal csak egy belépő váltható. Más egyetemekről érkező diákok
1000 forintért vásárolhatnak jegyet.

KONCERTLÁTOGATÁS A ZENEAKADÉMIÁN
• Évente 8 koncertre ingyenesen juthatsz be. Ehhez a pénztárban kell felvenned az ingyenes jegyet, amit
már a koncert előtt akár egy hónappal megtehetsz. A 8 alkalom felhasználását a jegypénztár vezeti. Az ingyenes
lehetőség mindig a Nagyterem II. emeleti karzatára szól, a Kisteremben az üresen maradt helyekre. Földszinti
ülőhelyhez is juthatsz 500 Forintért, ha maradtak üres helyek a teremben.
• Ha már elfogyott mind a 8 alkalmad, akkor is van módod a koncertet kedvezményesen látogatni.
A Nagyterem II. emeleti karzatán és a Kisteremben is az előadás előtt egy órával 500 forintos jegyeket árusítanak,
ha van még szabad hely, ezeket a diákigazolványod felmutatásával vásárolhatod meg. Ezt az emeleten
elhelyezett árusítóhelynél tudod megtenni. Fontos: lehetséges, hogy már csak állóhelyes jegyet kapsz!
• Más egyetemről jövő barátaidat, ismerőseidet is meghívhatod kedvezménnyel. Ők szintén egy órával
az előadás kezdete előtt vehetnek 500 forintért kedvezményes belépőt a Nagyterem II. emeleti karzatára és
a Kisterembe, a diákigazolványuk felmutatásával – szintén csak akkor, ha van még szabad hely.
Tehát a koncertlátogatáshoz ne feledd:
1. nézd meg mi a műsor, és időben vedd át ingyenes jegyedet,
2. mindig hozd magaddal a diákigazolványodat!
FONTOS! A HELYFOGLALÁS MIKÉNTJÉRŐL, MENETÉRŐL ÉS ARRÓL, HOGY EZT MIKORTÓL TUDJÁTOK ELKEZDENI,
KÉSŐBB KÖZLÜNK PONTOS INFORMÁCIÓT!
Kérdés vagy kérés esetén keressétek bátran Késmárky Nórát, a Koncert- és Rendezvényszervezési Osztály munkatársát a kesmarky.nora@zeneakademia.hu e-mail címen.
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GYAKORLÁS
Gyakorolni a Zeneakadémia több épületében is lehet:
− Semmelweis utca 12.
− Vörösmarty utca 35. (Régi Zeneakadémia)
− Wesselényi utca 52. (Ligeti György épület)
A Semmelweis és Vörösmarty utcai épületekben az éppen üresen álló termek kulcsát a portáról kérheted el.
A Wesselényi utcában online foglalási rendszer működik.
A foglalás menete:
1. Lépj be a http://gyakorlas.lisztakademia.hu oldalra!
2. A Felhasználói névhez írd az ETR azonosítódat, Jelszóhoz az ETR-ben is használt jelszavadat,
		 és jelentkezz be!
3. Válaszd ki a baloldali naptárból azt a napot, amikor gyakorolót szeretnél foglalni!
4. A termek felszereltségéről ikonok tájékoztatnak.
5. A zöld (szabad) mezők egyikére kattintva foglald le a kívánt gyakorlót! (A sikeres foglalásról
		 üzenetet kapsz. A számok mindig a kezdő időpontot jelzik és 60 percre vonatkoznak. Több órát is
		 lefoglalhatsz, ennek limitjét baloldalt találod.)
6. Az immár pirosra váltott mezőre való újbóli kattintással törölheted foglalásodat. (Ha tudod, hogy
		 mégsem fogsz a lefoglalt órában gyakorolni, töröld a foglalást, hogy mások is lehetőséget
		 kapjanak a gyakorlásra!)
A gyakorlóba történő bejutás menete:
1. Belépőkártyádat a III. emeleti gyakorlók bejáratánál található terminálhoz érintve aktiválhatod
		 a foglalást, kinyithatod az előjegyzett termet.
2. Ha nem sikerült foglalnod, akkor se csüggedj! Szinte mindig van kihasználatlan gyakorló.
		 Ekkor a terminállal szemben lévő kaputelefonon csöngess le a portára, és kérd valamelyik
		 üres terem kinyitását!
Még pár gondolat:
− Sose hagyd el a termet belépőkártya nélkül, mert csak azzal tudsz visszamenni (vagy a portás
		 távsegítségével)!
− A foglalásod letelte után már a kártyáddal sem tudsz visszamenni a terembe.
− A ki nem használt foglalás limitcsökkentést vonhat maga után.
− Gyakorlásra – mindegyik épületben – a nyitva tartás ideje alatt van lehetőség!
Az alábbi gyakorlókat csak bizonyos hallgatók vehetik igénybe:
Wesselényi:
− 12-es: cimbalom
− 14-es: hárfa
− Tantermek: zongora
Semmelweis:
− 1-es: ének
− 108-as: fuvola
− 113-as: cimbalom
− 114-es: oboa
− 115-ös: ütős
− 205-ös és pince: klarinét
− 206-os: fagott
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TANÉV

A TANÉV RENDJE 2013/2014
Az alábbiakban a 2013/2014-es tanév rendjével kapcsolatos legfőbb időpontokat találjátok,
melyek a honlap Oktatás menüpontja alatt is folyamatosan elérhetők.
Böngésszétek, kövessétek figyelemmel!

2013. aug. 26 – szept. 6.
2013. szeptember 2.
2013. szeptember 2-6.
2013. szeptember 9.

Beiratkozás, bejelentkezés, tantárgyfelvétel
Tanévnyitó
Zenekari és énekkari hét
Első tanítási nap

2013. október 22.

A Liszt Ferenc téri épület hivatalos megnyitása, tanítási szünet

2013. október 23.

Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap

2013. október 28 – november 3.
2013. december 20.

Őszi szünet, tanítási szünet
Az I. félév utolsó tanítási napja

2014. január 31.

Az I. félévi vizsgaidőszak utolsó napja

2014. február 3.

A II. félév első tanítási napja

2014. március 15.
2014. április 21–27.

Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap
Tavaszi szünet

2014. május 1.

Munkaszüneti nap

2014. június 9.

Pünkösd hétfő, munkaszüneti nap

2014. május 23.

A II. félév utolsó tanítási napja

2014. június 13.

A II. félévi vizsgaidőszak vége

2014. június 20.

Tanévzáró

Forrás: zeneakademia.hu
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PÁLYÁZATOK

AMIT A PÁLYÁZATOKRÓL TUDNI KELL
Mint minden félévben, a 2013/2014 tanév őszi

sülhet tanulmányi ösztöndíjban az adott félévben

félévében is lehet majd pályázni
− alap− kurzus- és verseny− külföldi tanulmányok
− rendszeres és rendkívüli szociális
támogatásokra. A részletes információk felkerültek a
HÖK-honlapra (www.lfzehok.hu), ahol regisztráció után
a Juttatások menüpont alatt tudjátok megtekinteni
a pályázati információkat, valamint innen juthattok
el a Pályázatkezelő oldalára.

(nektek kell eldönteni, hogy melyiket kéritek).

Tavaly jelentős változást értünk el a régi rendszerhez
képest: már az összes pályázatot interneten lehet
benyújtani.
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmeteket, hogy fontos
változások vannak az igazolásokkal kapcsolatban,
például, hogy a családi pótlék és az árvaellátás is beleszámít az egy főre jutó jövedelembe, így ezekről is
szükséges az igazolás. Továbbá változások várhatók
a kurzus- és versenytámogatás és a külföldi tanulmányok támogatás (EGT) pályázási feltételeiben is,
kérjük, figyeljétek a honlapot.

ALAPTÁMOGATÁS
Azok a BA1 és MA1 évfolyamos hallgatók vehetik
igénybe, akik első alkalommal kezdik ezeket az évfolyamokat vagy korábban nem vették igénybe a támogatást, és beletartoznak az államilag előírt kategóriák
valamelyikébe (részletes leírás a HÖK-honlapon). A pályázatot interneten kell kitölteni, a pályázathoz tartozó
igazolásokat személyesen kell leadni a HÖK-irodába
a megadott határidőben. (Akik rendszeres szociális
támogatást is igényelnek, azoknak elegendő egy példányt beadni.) A pályázat állapotáról vagy az esetleges problémákról mindig küld értesítést a Diákjóléti
Bizottság. Az eredményekről e-mailben értesültök.
A sikeres pályázatok kifizetésére egy összegben kerül
sor az első (október 20. körüli) utalással. Aki az MA1-es
hallgatók közül részesül a támogatásban, az nem része-
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KURZUS- ÉS VERSENYTÁMOGATÁS
Minden félévben egyszer igényelhető támogatás, akkor
lehet igénybe venni, ha versenyen vagy kurzuson
vettetek részt. A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az
igazolásokat a HÖK-irodába kell leadni személyesen.
A sikeres pályázatok kifizetése egy összegben történik a
bírálást követő hónapban. Az eredmények a Pályázatkezelőben tekinthetők meg. A támogatás igénylésére a
DJB három pályázati idényt biztosít. A nyári időszakra
igényelt támogatás pályázati kiírása szeptemberben
jelenik meg. Az őszi szemeszteri támogatásokra a
következő naptári év januárjában kell benyújtanotok
az igénylést, illetve a tavaszi szemeszterre igényelt
támogatásokra kiírt pályázatot a folyó naptári év
májusában hirdetik meg. A kérelmeket mindig
utólag kell benyújtani. Kivételes esetekben, ha egy
nemzetközi versenyre, illetőleg kurzusra egy korábban
beküldött hanganyag, vagy DVD alapján választottak
be a második fordulóba, a DJB határozhat úgy, hogy
az igényelt támogatási összeget előre utalja.

RENDKÍVÜLI
TÁMOGATÁS

(EGYSZERI)

SZOCIÁLIS

Minden félévben egyszer igényelhető szociális alapú
támogatás, akkor lehet igénybe venni, ha valami rendkívüli esemény befolyásolta anyagi helyzeteteket.
A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az igazolásokat
a HÖK-irodába kell leadni személyesen. A sikeres
pályázatok kifizetése egy összegben történik, a bírálást
követő hónapban. Az eredmények a Pályázatkezelőben tekinthetők meg.

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Minden félévben igényelhető támogatás. A pályázatot
interneten kell kitölteni, a pályázathoz tartozó igazolásokat személyesen kell behozni a HÖK-irodába a
megadott határidőig. A pályázat állapotáról, vagy az
esetleges problémákról mindig küld a DJB értesítést,

PÁLYÁZATOK
az eredmények a Pályázatkezelőben tekinthetők meg.
A sikeres pályázatok kifizetésére havonta kerül sor,
minden félévben 5 hónapig (októbertől februárig valamint márciustól júniusig + szeptember). A pályázat
elbírálását a DJB pontrendszer és kategóriák alapján
végzi. Az I. (nagy) kategóriába tartoznak: a nagycsaládosok, a fogyatékkal élők, az árvák, a tartósan nevelésbe vettek, a családfenntartók és a halmozottan
hátrányos helyzetűek. A II. (kis) kategóriába tartoznak:
a félárvák, a hátrányos helyzetűek és azok, akiknek
gyámságuk nagykorúság miatt megszűnt. A III. (egyéb)
kategóriába tartozik mindenki más, aki az előzőekbe
nem sorolható, valamint az önfenntartók.

PÁLYÁZAT KÜLFÖLDI TANULMÁNYOKHOZ
(EGT)
Minden félévben egyszer igényelhető támogatás.
Akkor lehet igénybe venni, ha az EU gazdasági
területén résztanulmányokat folytatok, de más
szociális alapú támogatásban nem részesültök.
A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az igazolásokat
a HÖK-irodábakell leadni személyesen. A sikeres
pályázatok kifizetése egy összegben történik,
a bírálást követő hónapban. Az eredmények a
Pályázatkezelőben tekinthetők meg.

HATÁRIDŐK
Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
internetes pályázás: 2013. szeptember 10–22.
Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
igazolások leadása: 2013. szeptember 23–27.
Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
hiánypótlás: 2013. szeptember 30.–október 9.
Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
eredményhirdetés: legkésőbb 2013. október 15.
Alaptámogatás és Rendszeres szociális támogatás
fellebbezés: az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül
Kurzus- és verseny támogatás
internetes pályázat és igazolások leadása (nyári időszakra): 2013. szeptember 10.–október 11.
Rendkívüli szociális támogatás és külföldi tanulmányok támogatása (EGT):
2013. szeptember 10.–2014. május 30.
Ha bármilyen kérdésetek van, írjatok a djb@lfzehok.hu e-mail címre vagy hívjátok Nász Renátát
a +36 30 294 5944-es telefonszámon!
Sikeres pályázást kívánok!
Nász Renáta
a Diákjóléti Bizottság elnöke
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TANULMÁNYOK

SEGÍTSÉG AZ ÉVKEZDÉSHEZ
Kedves Hallgatók!
A tanévkezdéssel kapcsolatban alább olvashattok
néhány hasznos információt.
A Facebookon az LFZE Tanulmányi Hirdető oldalon
egy lájkolás után egész tanévben megkapjátok a
legfrissebb tanulmányi információkat. Érdemes élni a
lehetőséggel!
A zeneakademia.hu honlapon megtalálható a
TVSz (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat). A későbbi
kellemetlen félreértések elkerülése végett érdemes
vetni rá egy pillantást a tanulmányok megkezdése
előtt. Az odavezető út a következő: zeneakademia.hu,
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről, Közérdekű
dokumentumok (belépés, jelszó nincs), Szabályzatok,
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat.
Szintén a zeneakademia.hu oldalon bal oldalt, a
Tanulmányi hirdető menüben találjátok a Letölthető
űrlapok és kérelmek című hasznos rovatot, továbbá
az órarendet. Az órarend megszilárdulása minden
évben igényel néhány hetet, mindig van néhány ütközés,
de mindenkit türelemre buzdítok, meg lehet találni a
megoldást, és általában sikerül is!
Fontos kötelezettség a tárgyfelvétel az ETR-ben. A BA1
évüket kezdő hallgatóknak az első féléves tárgyfelvételt a Tanulmányi Osztály végzi el. A további szemesz-

terekben először arra van szükség, hogy aktiváljátok
a hallgatói jogviszonyotokat. Ezt az ETR-ben a Képzés
menü Beiratkozás, állapotváltás rovatában tehetitek
meg. A Tanulmányok ̶ Kurzusaim, kurzusfelvétel menüben lehet felvenni a tárgyakat. Az Új kurzus felvétele
pontra kattintva be kell állítani a szakot és a félévet,
így megjelennek a kötelező tantárgyak. A szabadon
választható tárgyakat külön csoportosítva találjátok.
A tárgyfelvétel leadásának határideje szeptember 8.!
Más szak tárgyainak felvételét csak külön (a fent
említett helyről letölthető) űrlapon lehet kérni, melyet Borzi Zoltán tanszéki ügyintézőnél kell leadni
a W52 földszintjén balra, a porta utáni irodában,
legkésőbb szeptember 11-ig.
Tanulmányi kérdésekkel kapcsolatban készséggel állnak
rendelkezésetekre a Tanulmányi Osztály munkatársai a
W52 földszintjén jobbra a folyosó sarkán nyíló irodában:
hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt, kedden és csütörtökön délután. További segítséget kaphattok a HÖK
Tanulmányi Bizottságától, a HÖK irodában (W52, fsz.,
bejárat mellett jobbra). Keressétek bátran telefonon
vagy e-mailben Uzsaly Bence ügyvivő tanulmányi
alelnököt (70/602 2262, tanulmanyok@lfzehok.hu)
vagy Békéssy Lilit, a mentorprogram vezetőjét (70/411
6014, mentor@lfzehok.hu)!
Vidám és balesetmentes tanévkezdést kívánok!
Uzsaly Bence

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
A tanulmányi ösztöndíj minden hónapban folyósított juttatás, amely a tanulmányi eredmény, vagyis a
súlyozott kreditátlag (minden érdemjegyet beszorzunk a hozzá tartozó kreditponttal, ezeket összeadjuk,
majd az összeget elosztjuk a kreditpontok összegével)
alapján kerül kiutalásra. Minden államilag támogatott,
aktív hallgató jogosult rá, aki a tantárgyfelvételi időszakon belül veszi fel tárgyait. Minden tanszakcsoport
fele jogosult tanulmányi ösztöndíjra. A tanulmányi
ösztöndíj az őszi félévben októbertől februárig, míg a
tavaszi félévben márciustól júniusig (és a tavaszi fél-
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évhez tartozik még a szeptember is) kerül kiutalásra
minden hónap utolsó harmadában. A végzős hallgatók
kérhetik az utolsó havi utalás előrehozását szeptemberről júniusra, vagy februárról januárra. Azok az MA1
éves hallgatók, akik másik egyetemen végezték a BA
képzést, indexük bemutatásával, az utolsó félévük
alapján kaphatnak ösztöndíjat, ha átlaguk eléri az
aktuális átlaghatárt.
Gódor Erzsébet
ügyvivő gazdasági alelnök
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GÓLYATÁBOR 2013 – AZ EGYIPTOMI KALAND
Megpróbálom elejétől a végéig összefoglalni az
eseményeket, de csak a teljesség igénye nélkül,
hogy maradjon helyem a gólyatábor nagy átfogó
értékelésére is.
Már meg is érkeztünk az 56-osok terére, a milleniumi
homokórához, 10 perces késéssel, lélekszakadva, nehéz csomaggal, izgatottan, nehogy lekéssük a buszt.
Szerencsére azonban még meg sem érkezett, nagy
körben ülnek az ifjú gólyák felmenőikkel, a duxokkal.
Elsajátítottuk a táborban való érvényesülés legfon-

tosabb kellékeit, a dalokat és játékokat. Már itt feltűnt egy szegény egyiptomi hajléktalan menekült
paraszt, akit akkor még sokan közülünk szimplán
elmeháborodott félnótásnak véltünk, bár feltűnően
gördülékenyen tudott beilleszkedni a közös éneklésbe.
Indul a busz, meg is érkezünk Csobánkára, ami épp
Duxor dicső városával határos. A nagy és igazságos
Rumszesz fáraó uralkodik egyiptomi népe felett, az
istenek oltalmát élvezve, ám hamar beköszöntenek a
sötét idők. A beszédhibás Notóriusz sikeres puccs-kísérlete nyomán a birodalom a demagóg és populista

államvezetés martalékává válik. Beköszönt a meleg
szeretettel ajánlott ingyen pornó, a múmialázadások,
az önkény és káosz kora.
Notóriusz nyomására mi gólyák is kénytelenek lettünk
belefolyni a helyi jellegű konfliktusba, korbácsütések
súlyos terhe mellett az elmenekült fáraó felkutatására
is minket küldött, szemtanúi voltunk, miképp kelnek
fel sírjukból a múmiák, hogy az uralkodó ellen forduljanak, mi több, saját sorainkból is nem egy gólya
a múmiavész áldozata lett.

A helyzet már-már menthetetlennek tetszett, amikor
váratlanul, a feszültség tetőfokán megérkeztek az
istenek, Ré haragja lesújtott Notóriuszra, akit,
hogy valóságos tudati szintjét meghaladó külsőt
nyerjen, aranyos kisbabává változtatott. Rumszesz,
erős kezében jól megtermett dísztökét szorítva visszaült trónjára, az eső elállt, és kisütött a nap. Aki nem
hiszi, járjon utána a HÖK irodában, avagy keresse fel
annak internetes, telefonos elérhetőségeit, de ne
magánszámon, ha egy mód van rá.
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STORY
És a szkeptikusok számára kijelentem, hogy mindez
valóban megtörtént! Sokan közülünk, akik gólyaként
mit sem sejtve érkeztünk a táborba, a gólyatáborok hírhedt sztereotípiáját ismerve, felkészülve az
alázásra, a mértéktelen tivornyára és három napos
következetes leépülésre, igen pozitívan csalódtunk.
Duxaink a tőlük telhető legnagyobb alázattal,
odaadással és szeretettel készítették elő és vezették végig számunkra ezt a három napos kalandot,
amibe belecsöppentünk. Egy pillanatig sem éreztették velünk „felsőbbrendűségüket”, velünk nevettek,
nem rajtunk. Megélhettünk együtt felemelő
pillanatokat, a gólyaavatást, tartalmas beszélgetéseket, csendeket, amik olykor beálltak, időre megrendelt
zivatart, falakat rengető cinege-dalolást, táncolást
hajnalig, reggeli tornát, délelőtti túrát, délutáni játékot, esti jelenetet, éjszakai őrületet. Nem hagytak
minket unatkozni, minden nap új meglepetéseket tartogatott a számunkra, aktív részesei lettünk
a mesének, amit valósággá tettek. Együtt izgulhattunk a fáraó sorsáért, mi is elszenvedtük a korbácsütéseket, miket az egyiptomi népre mértek, jártunk
az elátkozott hegyen, megmenthettük elrabolt
vezetőinket, dönthettünk helyesen, lehettünk
utolsók, elsők, és legfőképpen lehettünk önmagunk,
mert megkaptuk rá az esélyt.
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A felavatott egyetemi polgári lét igen nagy egyéni és
közös felelősséggel jár együtt, hiszen egy privát életet
ugyanúgy megalapoz, mint ahogy egy generáció jövőjét meghatározza. A felelősség vállalásának módja
pedig hagyományokon keresztül kell, hogy öröklődjön.
Ahol nincsenek hagyományok, ott teremteni illik őket,
ahol vannak, ott pedig ápolni.
Gólyatábori tapasztalataim szerint – már ha azokat
általánosítani lehet az egész intézményre – a
Zeneakadémia legnagyobb erénye a nyitottság és
befogadókészség. Művészként szükségünk is van ezen
erényekre, hogy szabad és független, előítéletektől
mentes, tiszta művészi közegben élhessünk, gyarapodhassunk, alkothassunk együtt.
Az egyetemi hagyományok ápolásában és továbbörökítésében – bármely egyetemről legyen is szó –
kiemelkedő szerepet játszanak az egyetemi hallgatói
önkormányzatok. Nagyon szimpatikus volt az első napon bemutatkozó ZAK-os HÖK hozzá- és hozzánkállása,
egyértelműen kiderült, hogy felkészült és lelkiismeretes tagok alkotják azt. Jó érzéssel tölt el a tudat, hogy
– újdonsült egyetemi polgárként életemben először –
lehet beleszólásom az általam látogatott intézmény
ügyeibe, és megtapasztalhatom, milyen is az, mikor
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nem a diákság teljes kizárásával hoznak meg adott
esetben a diákságot is érintő döntéseket – egyetemről
lévén szó, mégis melyik döntés nem érint minket is.
A 2013-as zeneakadémiai gólyatábor tehát nagyon
pozitív benyomásokat ébresztett bennem, öröm- és
reményteli előképéül szolgált elkövetkezendő éveink
fő helyszínének, hasznos ismereteket szerezhettünk
az intézmény működéséről, felépítéséről, megismerkedhettünk jövőbeli barátainkkal, és eltölthettünk egy

tábor valóban a gólyákról szóljon, és köszönjük, hogy
ilyen szélesre tárt karokkal fogadtak minket. Igen magasra tették számunkra a lécet, de így legalább lesz mit
megugrani.
Sok sikert, kitartást, tartalmakban bővelkedő éveket kívánok minden velem együtt első évét kezdő társamnak, és ezúton üdvözlöm a gólyák nevében a felsőbbéves diákokat, remélem, jól
megleszünk együtt.

nagyon szép helyen három igazán vidám napot.
Minden gólya nevében nagyon sok köszönet illeti az
összes duxot, akik éjt nappallá téve fáradoztak, hogy a

Baqais Ádám
fotók: Pregun Tamás
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Figaro - Az LFZE HÖK havonta
megjelenő ingyenes lapja

LFZE Tanulmányi hirdető
megosztott egy fényképet.

Névjegy
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói
lapja
Leírás
A Figarót a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Hallgatói Önkormányzata 2010 novemberében
indította el azzal a céllal, hogy egy új fórumon
is kommunikálhasson egyetemünk hallgatóival,
tanáraival, valamint a zenét szerető érdeklődőkkel.
A facebookon való megjelenés is a könnyebb
és gyorsabb kommunikációt hivatott szolgálni,
továbbá lehetőséget biztosít a kedves olvasónak
a véleménynyilvánításra. Örömmel várjuk a
javaslatokat, építő kritikai hozzászólásokat,
észrevételeket, és természetesen a dicséreteket
is! :)

Névjegy
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Tanulmányi Osztályának hírei

Tetszik • Hozzászólok

Tetszik • Hozzászólok

Leírás
A legfrissebb hírek megtalálhatók
az üzenőfalunkon!

Zeneakadémiai HÖK
megosztott egy fényképet.

Névjegy
A Zeneakadémia Hallgatói Önkormányzatának
hivatalos FB oldala.
Official FB page of the Student’s Union at Liszt
Academy.
Tetszik • Hozzászólok

Keressétek és kedveljétek a Figarót a facebook-on is: http://www.facebook.com/lfze.figaro

III. Kiskorona u. 7.
Telefon: 250-0288
www.obudaitarsaskor.hu
www.jegymester.hu

Szeptember 8., vasárnap 15 - 19 óráig

SZÉP MAGYAR ÉNEK
– KÖZÖS ÉNEKLÉSRE –
Budapesti Énekes Iskola,
Szent Efrém Férfikar

Művészeti vezető: Bubnó Tamás

ARS SACRA FESZTIVÁL

A belépés díjtalan.

Szeptember 16., hétfő 19 óra
Esztó Zsuzsanna zongoraművész
és tanítványai
Szeptember 19., csütörtök 19 óra
Gulyás Dénes operaénekes
és tanítványai
Ingyenes belépők igényelhetők az Óbudai Társaskörben.

Szeptember 22., vasárnap 19 óra

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
A KORONATANÚ
Kálloy Molnár Péter
és Szabó Zoltán Attila filmje

Ingyenes belépők igényelhetők az Óbudai Társaskörben.

