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HÖK

Minden, amit a HÖK-ről tudni akartál,
de sosem merted megkérdezni…
Mi a HÖK?
Hallgatók által választott hallgatókból álló, az egyetem felé a hallgatók érdekeit (pl. gyakorlás, épületek felszereltsége, működése, kollégiumi ügyek,
hallgatók anyagi támogatása – szociális támogatás,
tanulmányi ösztöndíj, kurzus- és versenytámogatás,
külföldi tanulmányok támogatása) képviselő csoport.
Honnan lehet tudni, mit csinál a HÖK?
Az aktuális hírekről, eseményekről, változásokról
hallgatói levelekben tájékoztatunk minden hallgatót.
Ezen kívül a honlapon és a Facebook-oldalon is megtalálhatjátok az információkat, illetve bármelyikünket
megkereshetitek, ha kérdésetek van, vagy valamely
ügyben bővebb tájékoztatást szeretnétek kapni.
Honnan tudja a HÖK, mi a jó a hallgatóknak?
Egyrészt onnan, hogy a HÖK is hallgatókból áll. Mi is
ugyanazokra az órákra járunk, ugyanazokba az épületekbe, ugyanazokhoz a tanárokhoz (a közös órákon
legalábbis). Ugyanúgy szükségünk van gyakorlási
lehetőségre, kollégiumra, tehát nemcsak a ti ügyeiteket, hanem a sajátjainkat is intézzük, amikor az egyetem munkatársaival tartjuk a kapcsolatot. Másrészt
mindig várjuk észrevételeiteket. Keressetek minket
javaslataitokkal (elérhetőségek az lfzehok.hu honlapon
találhatók)!
Hogyan érhetitek el a HÖK tagjait?
A HÖK irodája (W52, a bejárat után jobbra az első ajtó)
minden tanítási nap délután 2 és 3 óra közt tart nyitva hivatalosan, de ezen kívül is sokszor bent vagyunk,
bármikor benyithattok. Elértek minket telefonon vagy
e-mailben is (elérhetőségek a honlapon: lfzehok.hu).
Kihez milyen ügyben fordulhattok?
Elnök: Minden ügyben, de hamarabb választ kaptok,
ha rögtön az illetékest keresitek. Az elnök tartja legszorosabban a kapcsolatot az egyetem vezetőségével.
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Gazdasági alelnök: Ha nem tudjátok, miért annyi
tanulmányi ösztöndíj érkezett, nem kaptátok meg
(időben), pedig járt volna, vagy nem tudjátok, jár-e.
A tanulmányi ösztöndíjhoz tartozó átlaghatárokat és
összegeket a gazdasági alelnök határozza meg (a Tanulmányi Osztálytól kapott adatok és az egyetemtől
kapott keret alapján).
Titkár: Hozzá is minden ügyben lehet fordulni. A titkár
felel a HÖK működéséért, és ő tájékoztatja a hallgatókat az aktuális eseményekről, hírekről (hallgatói levél).
Tanulmányi alelnök: Minden tanulmányi ügyben lehet keresni.
DJB elnök: A Diákjóléti Bizottság ítéli oda a szociális
alapú ösztöndíjakat. Hozzájuk tudtok rendszeres és
rendkívüli szociális támogatásra (utóbbira pl. baleset,
haláleset, nagyobb keresetkimaradást okozó esemény
esetén), kurzus- és versenytámogatásra, alaptámogatásra, külföldi tanulmányok támogatására pályázni
(palyazatkezelo.lfzehok.hu).
Külügyi kapcsolattartó: Az egyetemen kívüli szervezetekkel, személyekkel tartja a kapcsolatot.
Rendezvényszervezési asszisztens: Ha bármilyen ötletetek van, mivel lehetne még jobbá tenni a HÖK által
szervezett bulikat (gólyatábor afterparty, gólyabál,
Liszt Napok és egyéb rendezvények), őt keressétek!
A rendezvényszervező feladata, hogy kitalálja és megvalósítsa a rendezvény arculatát, és a helyszínt, ételt-italt,
a zenekarokat és minden szükségest megszervezzen.
Nemzetközi kapcsolattartó: Mindenben segíti a külföldi hallgatókat.
Honlapszerkesztő: A HÖK honlapjának és Facebookoldalának tartalmáért és megjelenéséért felel, hogy
minden információ a lehető leghamarabb a hallgatók
rendelkezésére álljon.
A Figaro főszerkesztői: A HÖK havonta megjelenő lapját szerkesztik. Akinek bármilyen ötlete van a Figaróval
kapcsolatban, vagy szívesen írna, vállalna rovatvezetőséget, keresse őket bátran!
Varga Veronika
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PÁLYÁZATOK

Pályázásra fel!
Mint minden félévben, a 2015/2016-os tanév őszi félévében is lehet pályázni alap-, kurzus- és verseny-, külföldi
tanulmányok, rendszeres és rendkívüli szociális támogatásokra. A részletes információk megtalálhatók a HÖKhonlapon (lfzehok.hu), ahol regisztráció után tudjátok megtekinteni a Juttatások menüpont alatt a pályázati információkat, valamint innen juthattok el a Pályázatkezelő oldalára is.
ALAPTÁMOGATÁS
Azok a BA I. és MA I. 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 HÖKhonlapon). A pályázatot interneten kell kitölteni, a
pályázathoz tartozó igazolásokat személyesen kell
leadni a HÖK-irodában a megadott határidőig, melyet megtaláltok a plakátokon, a honlapon és a cikk
végén is. (Akik rendszeres szociális támogatást is igényelnek, azoknak is elegendő mindent egy példányban beadni.) A pályázat állapotáról, vagy az esetleges
problémákról a Diákjóléti Bizottság (DJB) küld értesítést. 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 részesülhet tanulmányi ösztöndíjban az adott félévben
(nektek kell eldönteni, hogy melyiket kéritek).
KURZUS- ÉS VERSENYTÁMOGATÁS
Minden félévben egyszer igényelhető támogatás,
abban az esetben, ha versenyen vagy kurzuson vettél részt. A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az igazolásokat a HÖK-irodában 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 támogatásnak a pályázati kiírása szeptemberben jelenik meg. Az őszi szemeszterre igényelt
támogatásokra a pályázatot a következő naptári év januárjában kell leadni, a tavaszi szemeszterre igényelt
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támogatásokra kiírt pályázat pedig a folyó naptári év
májusában kerül meghirdetésre. 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 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Minden félévben egyszer igényelhető szociális alapú támogatás, akkor lehet igénybe venni, ha valami
rendkívüli esemény befolyásolta anyagi helyzeted.
A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az igazolásokat
a HÖK-irodában 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 a DJB értesítést küld, az eredmények
a Pályázatkezelőben tekinthetők meg. A sikeres pályázatok kifizetésére havonta kerül sor, minden félévben
5 hónapig: októbertől februárig valamint márciustól
júniusig (ide tartozik a szeptember is). 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

TANULMÁNYOK
Kedves Hallgatók!
nagykorúság miatt megszűnt. A III. (egyéb) kategóriába tartozik mindenki más, aki az előzőekbe nem sorolható, valamint az önfenntartók.

A Facebookon az LFZE Tanulmányi Hirdető oldalon

PÁLYÁZAT KÜLFÖLDI TANULMÁNYOKHOZ (EGT)

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 Szűcs Dánielt
(+36 30 960 4360, tanulmanyok@lfzehok.hu)!

Minden félévben egyszer igényelhető támogatás, akkor lehet igénybe venni, ha az EU gazdasági területén
belül résztanulmányokat folytatsz. A Pályázatkezelőben lehet pályázni, az igazolásokat a HÖK-irodában
kell leadni személyesen. A sikeres pályázatok kifizetése
egy összegben történik a bírálást követő hónapban.
Az eredmények a Pályázatkezelőben tekinthetők meg.

egész tanévben megkapjátok a legfrissebb tanulmányi
információkat. Érdemes élni a lehetőséggel!

Vidám és balesetmentes tanévkezdést kívánok!
Alaptámogatás és rendszeres szociális támogatás
Internetes pályázás vége: 2015. szeptember 13.
Igazolások leadása: 2015. szeptember 14–25.
Hiánypótlás: 2015. szeptember 28 – október 9.
Fellebbezés: az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül.
Kurzus- és versenytámogatás
Internetes pályázat és igazolások leadása:
2015. szeptember 1 – 2016. május 10.
Rendkívüli szociálistámogatás és
külföldi tanulmányok támogatása (EGT)
Internetes pályázat és igazolások leadása:
2015. szeptember 1 – 2016. május 10.
Ha bármilyen kérdésetek van,
írjatok a djb@lfzehok.hu e-mail címre,
vagy hívjátok Jordanov Enikőt a
+36 20 297 0909-es telefonszámon.
Sikeres pályázást kívánunk!
Jordanov Enikő

Szűcs Dániel
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 (a tavaszi félévhez
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.
Kérünk titeket, hogy ha nem érkezik meg az ösztöndíj,
illetve nem megfelelő a megkapott összeg, az utalás
napjától számított 20 napon belül jelezzétek.
Gódor Erzsébet
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GYAKORLÁS
GYAKOROLNI, GYAKOROLNI, GYAKOROLNI… DE HOL?
A lelkiismeretes zenész számára a hangszeres gyakorlás hosszú évek alatt éppúgy a mindennapok elmaradhatatlan rutinjává válik, mint a fogmosás. Az alábbiakban összefoglaljuk, milyen helyszíneken és milyen
időintervallumban tudjátok majd tanulmányaitok során használni az egyetem épületeinek gyakorlótermeit.
A W52 hangszerszekrényeinek használati rendjéről is rövid tájékoztatást nyújtunk.
A Wesselényi utcai, Ligeti Györgyről elnevezett épület bármelyik tantermében lehet gyakorolni hétköznap 8:00-tól 21:00 óráig, illetve hétvégén 8:00-tól
18:00 óráig, ha éppen nincsen tanítás. A harmadik
emeleten található gyakorlótermeket akár otthonról is kényelmesen le tudjátok foglalni az internetes
előjegyzési rendszer segítségével. A szolgáltatást a
gyakorlas.lisztakademia.hu internetes címen érhetitek el. A bejelentkezéshez szükséges felhasználónév és jelszó megegyezik az ETR bejelentkezéshez
használt adataitokkal. A megjelenő képernyőn ki kell
választani a kívánt napot, majd ezután a zöld színnel
jelzett termekből és időszakokból kattintással lehet
választani. A foglalások időtartama limitált (napi 4
óra), ennek meghaladásáról a rendszer értesítést
küld. Az előjegyzett termet a bejáratánál elhelyezett
terminál és a belépőkártya segítségével lehet kinyitni. Ha az előjegyzett idő első 15 percében nem történik ajtónyitás, úgy a foglalás automatikusan törlődik.
Az épületben a gyakorlás 6–24 óráig lehetséges.
A foglalást csak a kezdési időpont előtt lehet törölni.
A lefoglalt, de kihasználatlanul hagyott termeket a
rendszer érzékeli, figyeli, és adott esetben szankcionálja is, mivel a lefoglalt, de mégis üresen hagyott
termek mások elől veszik el a gyakorlás és a fejlődés
lehetőségét. Figyeljetek erre oda, legyünk tekintettel
egymásra!
A Liszt téri épület elsősorban az oktatás és mesterkurzusok helyszínéül szolgál, azonban bizonyos termekben hétfőtől szombatig 8:00-tól 21:00 óráig, valamint vasárnap 9:00-től 18:00 óráig főtárgyi gyakorlás
is lehetséges. Az érintett tanszakok és tantermeik:
– nagybőgő: XXXI. tanterem
– hárfa: XXII. tanterem
– orgona: XXXII. és XXXIII. tanterem
– tuba: XXXVIII. tanterem
– zongora főtárgy: VI., VII., VIII., XII., XIII., XIV. termek
A gyakorlás megkezdését az épület portaszolgálatánál
kell jelezni, ahol az ETR belépőkártya ellenében meg-
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kapjátok a tantermi belépőkártyát.
A Semmelweis utcai épületben a Népzene Tanszék
összes terme – a 2. és 114. termek kivételével – használható klasszikus hangszeresek számára gyakorlás
céljából, azon időpontokban, amikor nincs órarend
szerinti tanítás, és nem népzene szakos hallgatók
gyakorolnak a teremben.
A Vörösmarty utcai Régi Zeneakadémián a harmadik
emeleten lévő tantermekben a tanórákon kívüli időszakokban lehet gyakorolni, hétköznap 8:00–21:00,
szombaton 9:00–18:00, vasárnap 10:00–18:00 óra
között. A kijelölt szaktantermekben (egyházzene,
csembaló, orgona) csak az adott tanszak hallgatói
gyakorolhatnak.
És mi lesz a hangszeremmel?
A Wesselényi utcai épület hangszerszekrényei szinte
egész héten rendelkezésünkre állnak. Hétfőn este 8
órától kedd reggel 7 óráig azonban nem lehet majd
a szekrényeket használni, mert ebben az időszakban ürítés és takarítás is lesz. A szekrényben talált
tárgyakért felelősséget sem az egyetem, sem a HÖK
nem tud vállalni, azokat ürítés után tárolóhely hiányában megsemmisítik. A talált értéktárgyak az alagsori tanári zárható szekrényeibe kerülnek ideiglenes
megőrzésre. Ideiglenes tárolási idejük a következő
hét hétfőjéig, 19:00 óráig tart. Kivételt képeznek ez
alól a szekrényekben felejtett könyvtári kották és
könyvek, amelyek a félév végén egységesen visszakerülnek a Központi Könyvtárba. A dokumentumok
eredeti kölcsönzőjét a Könyvtár által kiszabott késedelmi díj, valamint az 1000 Ft-os különeljárási díj
terheli. A talált tárgyakat a beazonosításra alkalmas
adatok ellenében a HÖK és a Biztonsági szolgálat
munkatársaitól lehet átvenni, előre egyeztetett időpontban.
További információk a gyakorlással kapcsolatban:
lfze.hu/hu/gyakorlas
Ozsvárt Viktória
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A 2015/16. TANÉV RENDJE
SZEPTEMBER 07.

FEBRUÁR 01.

OKTÓBER 18.

FEBRUÁR 01 – 12.

Doktorrá avatás

OKTÓBER 23.

Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap

OKTÓBER 26 – NOVEMBER 01.

2015

Őszi szünet (első tanítási nap: nov. 2.)

NOVEMBER 09 – 16.
Zenekari hét

DECEMBER 12.

Munkanap (szombati
órarendnek megfelelően)
A szorgalmi időszak utolsó napja
az I. félévben végző hallgatóknak

DECEMBER 14 – JANUÁR 15.
Vizsgaidőszak az I. félévben
végző hallgatóknak

DECEMBER 18.

Az I. félév szorgalmi időszakának
utolsó (tanítási) napja

DECEMBER 21.

Az I. félévi vizsgaidőszak első napja

JANUÁR 16 – 31.

2016

Záróvizsga-időszak az I. félévben
végző hallgatóknak

JANUÁR 26 – FEBRUÁR 05.
Regisztrációs időszak,
tantárgyfelvétel a II. félévre

JANUÁR 31.

Az I. félévi vizsgaidőszak utolsó napja

A II. félévi szorgalmi időszak
első (tanítási) napja

Halasztott vizsga-időszak
(vizsgák és záróvizsgák)

MÁRCIUS 05.

Munkanap (szombati órarendnek megfelelően)

MÁRCIUS 14.
Pihenőnap

MÁRCIUS 15.

Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap

MÁRCIUS 24 – 29.

Tavaszi szünet (első tanítási nap: márc. 30.)

MÁJUS 14.

A szorgalmi időszak utolsó napja
végzős hallgatóknak

2016

Az I. félév első (órarend szerinti)
tanítási napja

MÁJUS 16.

Pünkösd, munkaszüneti nap

MÁJUS 16 – 29.

Vizsgaidőszak végzős hallgatóknak

MÁJUS 21.

A II. félév szorgalmi időszakának
utolsó (tanítási) napja

MÁJUS 23.

A II. félévi vizsgaidőszak első napja

MÁJUS 30 – JÚNIUS 11.

Záróvizsga-időszak végzős hallgatóknak

JÚNIUS 11.

A II. félévi vizsgaidőszak utolsó napja

JÚNIUS 18.

Tanévzáró (Vigadó)
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RENDEZVÉNYEK

Tiszta buli!
A közös órákon, a kamarazenélésen, de akár csak a zene szeretetén keresztül is, a Zeneakadémián olyan baráti
társaságok alakulnak ki, melyeket valamennyi egyetem irigyelhet. Nem csoda hát, hogy a ZAK-osok jó hangulatú, emlékezetes bulikat tudnak csapni. Hogy milyen rendezvények és partik várnak rátok idén?
Ingyenes ZAK-os buli: egy-két havonta a HÖK lefoglal egy nagyobb
területet egy belvárosi szórakozóhelyen (esetleg az egész helyet),
és lehetőséget biztosít a bulizni
vágyóknak, hogy egy ital mellett beszélgessenek, táncoljanak,
karaokézzanak. Ezeken az eseményeken italakciók, gyakran még
welcome drink is várja a zeneakadémistákat. Hívjuk gólyatábor
afternek, Mikulás-bulinak vagy
épp félévzáró partinak, a hangulat
és a színvonal garantált.
fotó: Herman Péter

fotó: Handler Bálint
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Gólyabál: az elsőévesek tiszteletére rendezett bálon az eleganciáé, a kifinomult szórakozásé a
főszerep. Az idén november 28án megrendezett Gólyabál ismét
(immár harmadszor) a BJC-ben
lesz. Az egymást váltó jazz-zenekarokon túl minden évben fellép
egy sztárvendég is. Tavaly a Magashegyi Underground, korábban
a Fele Királyság vagy akár Maksa
Zoltán szórakoztatta a közönséget. A jutányos árú belépőhöz egy
pohár pezsgő és némi szendvics is
jár, aki pedig tombolajegyet is vásárol, az megnyerheti az értékes
tárgyak és vásárlási utalványok
egyikét vagy épp a fődíjat.

RENDEZVÉNYEK

fotó: Herman Péter

Liszt Napok: ez a néhány éves
múltra visszatekintő kétnapos rendezvény hamar a hallgatók kedvence lett. Az áprilisi Liszt Napokon a társasjátékozástól kezdve
a Vágó István vezette vetélkedőn
át a Hajós András-féle stand upelőadásig sok mindent végignevethetünk az egyetem falai közt. Azokon túl pedig vár minket számos
sportolási (vagy épp relaxációs)
lehetőség, illetve a sokak számára
csúcspontként emlegetett Trófeázás, az egészestés dínomdánom.
A jegyek rendszerint hamar elfogynak, érdemes hát résen lenni!

KKK: idén is folytatjuk Kollégiumi Kulturális Klubestek elnevezésű sorozatunkat a Zeneakadémia Bartók Béla Kollégiumában (1071 Bp., Városligeti fasor 33.), valamint kihelyezett KKK Filmklubjainkat a Ligeti György épületben (1077 Bp., Wesselényi utca 52.). A Czinege Ádám és Tóth
Endre által életre hívott és vezetett ingyenes rendezvényeken nagyjából havi rendszerességgel lehet találkozni ismert és elismert emberekkel, más művészeti ágak és tudományterületek jeles képviselőivel. A körülbelül másfél-kétórás beszélgetések alkalmával megpróbáljuk minél jobban megismerni vendégünk életét, munkásságát, gondolatait.

Romsics Ignác a KKK vendége (fotó: Handler Bálint)
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KÖNYVTÁR

Gondolatok a könyvtárról
Ha az ember belép a Zeneakadémia Nagytermébe, vagy a Kisterem levegőjébe szimatol, elgondolkodhat azon,
mennyi nagy művész mennyi szép és sokat mondó hangja hangzott el itt… De elhangzott, és most már csak
tudjuk, hogy volt, az élménynek nem vagyunk részesei. Van viszont a Kisterem alatt egy bűvös hely, az alatt
pedig egy bűvös pince, melyben – ha csak papír formában is – sokat megőriztek ezekből a hangokból, hogy
a jövő nemzedék újra eljátszhassa őket a szomszédos színpadokon. Egész életek munkája található meg itt,
sőt, nemcsak maguk a kották, hanem egy egész teremnyi tömör gondolat, melyek a hangok kapcsán születtek. Ez a bűvös hely a központi könyvtár, amely a maga csaknem félmillió dokumentumával Magyarország
legnagyobb zeneműtára. E különös birodalom birtokba vételéhez szeretnénk most útmutatást adni.
A könyvtárba minden zeneakadémista hallgató, tanár és külsős hivatásos zenész beiratkozhat, három
különböző szinten. Alapszintű olvasójeggyel (mely
az aktív hallgatóknak és az itt dolgozóknak ingyenes)
egyszerre hat nyomtatott és két hangtári dokumentumot lehet kölcsönözni egy hónapra, mely otthonról kétszer hosszabbítható további egy-egy hónapig.
A bővített olvasójegy egy évre 500 Ft-ba kerül, ezzel
összesen húsz (tizenöt nyomtatott és öt hangtári) dokumentum kölcsönözhető. A kutatói jeggyel
egyidejűleg harminc könyv/kotta lehet az olvasónál
és öt audiovizuális dokumentum, évi 1500 Ft-ért.
A könyvtárban három olvasószolgálati könyvtáros
és három raktáros látja el az olvasók kiszolgálását.
A kölcsönözhető dokumentumok méret szerint (és
nem tematikusan vagy ABC sorrendben) lapulnak a
raktárakban, mivel így a leghelytakarékosabb. A kéréseket az olvasószolgálaton párhuzamosan fogadjuk
az internetes kereső rendszerből (konyvtar.lfze.hu),
az e-mailekből, illetve telefonon és személyesen
az olvasóktól, majd a raktárakba továbbítjuk, végül
olvasók szerint szétválogatjuk a beérkezett kottákat.
A kéréseket forgalomtól függően tíz-húsz perc alatt
tudjuk teljesíteni. A keresőben számos adatra rá lehet
keresni, nemcsak a műcímre, kiadóra, nyelvre, vagy
társszerzőkre, hanem a dokumentumok részleteinél
a kotta mérete, kiadási éve is látható. Érdemes ezt
is figyelni, hiszen egyik-másik kotta kora miatt nem
minden mennyiségben állja a lapozást, és a méretek is elég szélsőségesek tudnak lenni. A 16 cm-es
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kispartitúrákat csak jó szeműeknek, a 85 cm-eseket
pedig a gurulós bőrönddel rendelkezőknek ajánljuk.
Forgalmasabb időszakokban egy kollégánk az olvasó
teremben ül, hogy közvetlenül lehessen az olvasók
segítségére, akár a keresésben is.
Az olvasóteremben szabadpolcon érhető el az összkiadások nagy része. Szerzői és gyűjteményes összkiadások, lexikonok, szótárak, zenetudományi írások
is találhatók itt, így jó lehetőség van a szabad böngészésre, kutakodásra. A belépő először a szerzői
összkiadásokkal találkozik, majd a gyűjteményesekkel, a hátsó blokkban pedig a kézikönyvtár várja.
Az itt található dokumentumok nem kölcsönözhetők.
A kutatói olvasójeggyel rendelkezők kivételt képeznek, övék az egy éjszaka joga, tehát zárás előtt fél
órával elvihetik, és a másnapi nyitás után fél órával
legkésőbb vissza kell hozniuk az „egyéjszakás” dokumentumokat. A késők arcpirító összegű késedelmi díjat kötelesek fizetni, ha az engedélyezettnél
hosszabban élvezik a náluk lévő összkiadást.
Az asztalokon található számítógépeken keresztül
számos idegen nyelvű adatbázis is elérhető, illetve az
olvasószolgálaton tudunk fejhallgatót is adni a zenehallgatáshoz. Hátul, az egyelőre még nem túl otthonos
kutatószobában elektromos zongorát is biztosítunk a
tra-pázni vágyóknak. A kutatóknak lehetőségük van
arra is, hogy az itt található szekrényekben elzárják a
még használni kívánt dokumentumokat.

KÖNYVTÁR
Zenei kérdésekben is igyekszünk segíteni. Volt már rá
példa, hogy egy eldúdolt dallam, vagy kitépett kottalap alapján is meg tudtuk állapítani, hogy az illetőnek
melyik mű kottájára van szüksége, de bonyolultabb
kérdésekkel zenei szakreferensünket, Mesterházi Mátét is kereshetitek:
mesterhazi.mate@zeneakademia.hu
A könyvtárhoz tartozik a Vörösmarty utcai kutatókönyvtár és a szintén ott működő hangtár is. A könyvtár alaptőkéjét Liszt Ferenc könyvtára adta, melyet a
Zeneakadémia megalapozásakor az intézménynek
adományozott. Többek között ez található a kutatókönyvtárban (és Liszt azóta múzeumként működő
lakásán), illetve a könyvtár legrégebbi, muzeális dokumentumai. A hangtárban pedig a Zeneakadémia
teljes hangzóanyag-gyűjteménye érhető el az olvasók
számára: hanglemezek, CD-k, DVD-k. A könyvtári olvasójegyek a hangtárba is érvényesek, a kutatókönyvtár
pedig kutatói olvasójeggyel használható.
Szeretnénk, ha a könyvtár egyúttal a Liszt Ferenc téri
épület legbarátságosabb közösségi színtere lenne,
ahol mindenki szívesen tölti az idejét. Bár a legtöbb
könyvtár a magányos munka helyszíne, a Zeneakadémián szeretettel várunk mindenkit akkor is, ha csak be
szeretne ülni valahová két órája között, internetezne,
vagy éppen nyugodt körülményeket igénylő megbeszélni valója van valakivel. Kérjük, hogy az utóbbi
esetében legyetek tekintettel mások nyugalmára és
munkájára, illetve kabátotokat, nagyobb táskáitokat,
és enni-innivalótokat hagyjátok a ruhatárban, ha a
könyvtárba jöttök!
Hétköznap 9 és 18 óra között, szombatonként 9-től

fotó: Zeneakadémia/Darabos György

délután egyig találjátok a könyvtárat nyitva, ez alatt
mindig készséggel állunk a rendelkezésetekre. A tanév
során igyekszünk megújuló információkkal is szolgálni
a könyvtár használatáról, melyeket a Figaro következő
számaiban olvashattok majd. Reméljük, hogy sok hasznos dologgal és azokon keresztül sok szép élménnyel
lehetünk a segítségetekre!
Uzsaly Bence
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Gólyatábor 2015 – Avagy a ciaobiancai
kiképzőtábor eseményei
A felvételi eredmények kihirdetése után az újonnan felvett egyetemisták egyik első nagy kérdése: menjek-e
gólyatáborba, vagy inkább ne? Ha minden gólyatábor úgy működne, és olyan minőségű lenne, mint a
Zeneakadémia gólyatábora, akkor csak biztatni tudnám minden egyetem új hallgatóit, hogy vegyenek részt
az eseményen. Hiszen itt évről évre olyan irányt vesznek a programok, ami teljesen eltér a többi gólyatábor
„szivatós”, botrányokkal teli stílusától.

Mint minden évben, idén is egy meghatározott témában zajlott a tábor, s minden egyes programban ez a
szellemiség dominált. A találkozó helyszínén megalakult a négy csapat két-két Dux vezetővel. Sajnos
kevesen voltunk, de ez semmiben nem akadályozta a
programok menetét. Kevés ismerkedés, illetve játék
után már csend-őr szerepben indulhattunk is a „kiképzőtáborba”.
Mindannyiunk hatalmas meglepődésére két további
utasunk akadt a buszon, hiszen az út felénél túszul
ejtett minket a Maffia két tagja, s hihetetlen komolysággal bejelentették, hogy mindenkitől fél pár zoknit
zsákmányolnak. S mi, megszeppent gólyák ekkor fogtuk fel, hogy ez a tábor hihetetlenül szórakoztató lesz!
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A napi egy-egy óra csendes pihenőt leszámítva nem
volt szabad percünk! Naponta több, kreativitást és
humort igénybe vevő feladat kötött le minket, amikért
jutalomként Breki-cédulákat nyertünk. Ezek száma
döntötte el a tábor végére a csapatok sorrendjét, de
kijelenthetem: nem a verseny volt a tábor célja, hiszen
ugyanolyan jól szórakoztunk utolsó helyezett csapatként, mintha mi nyertünk volna.
A zseniális programok gyakran éjszakába nyúltak, de
ez egy alkalommal sem jelentette a nap végét. Keveset
aludtunk, minden éjjel hatalmas bulit csapott a gólyák
és Duxok serege!

STORY

A kevés alvást a reggeli tornák szakították meg olyan
meglepő gyakorlatokkal, mint a kisujjhajlítás, majd
lábujjhajlítás, de előkerült a távolba nézés és az ivást
elősegítő láthatatlan pohár emelgetése is. Persze mi,
naiv újoncok első reggel még edzőcuccokba öltözve
pánikoltunk, hogy hány kört kell majd futnunk a tűző
nap alatt. Következő nap viszont már csak nevettünk
magunkon.
Egy jó alaptörténethez folytatás is illik: naponta néha
több gyűlésen is folytatódott a maffia utáni nyomozás
története – fárasztó humorral, de remek végkifejlettel.

A ZAK gólyatáboraiból kihagyhatatlan programra, a kincskeresésre (a mi csend-őr témánk szerint
„nyomkeresésre”) csütörtök reggel indultunk útnak.
Hihetetlenül fárasztó esemény volt: csapatommal egy
alkalommal például úgy eltévedtünk, hogy egy rossz
értelmezést követve hegymászásra adtuk a fejünket,
s háromnegyed órányi fölösleges kerülőúton érkeztünk meg a helyszínre. Mindehhez egy 185 fokból álló
magas lépcső is társult levezetés gyanánt, hiszen mi
az nekünk a hegymászás után?! Szó mi szó, a feladat
nagyon jó volt, bár utána – túlzás nélkül mondhatom –
mindennemű mozgás luxusnak számított.
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Következő nap próbáltuk kilazítani az előző események fáradalmait, de itt sem maradt idő kipihenni
magunkat. A történet egyre jobban kibogozta szálait,
és éjszakai küldetésként meghirdetve sor került egy
horrortúrára ijesztgetéssel, vérnek álcázott ketchuppal
és sikolyokkal az éjszakában. Éjjel 1-kor értünk vissza
hatalmas élménnyel gazdagodva a táborhelyre.
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A következő nap a sikertelen küldetés nevében telt,
de még így is néha inkább a poénoktól könnyesedett
be a szemünk, hiszen a szervezők a komor hangulatot
rengeteg apró humorforrássá alakították. Ezen a napon volt az utolsó nagy feladat: az akadályverseny.
Ismét bejártuk a várost, és több bravúros feladatot
kellett teljesítenünk: activity, akadálypálya, arcfestés

STORY
megadott kifejezések alapján, zenei improvizáció és
szóviccek. Csapatom számára a „legjobb” élmény volt,
hogy a fárasztó akadálypálya előtt a jól ismert 185
fokú lépcsőt újra meg kellett másznunk…
A megpróbáltatásokról visszaérve hasonlóan emlékezetes, élvezetes, de fárasztó élményekkel gazdagodtunk, mint a csütörtöki nyomkeresés során.
Szerencsénkre mozgalmas program nem várt már
minket aznap, bár aludni így sem maradt nagyon
időnk. Az esti záróbuli hosszabbra nyúlt, mint bármely előző nap: reggel 6-kor kívántunk egymásnak
jó éjszakát. Véleményem szerint a tény, hogy álmosan érkeztünk haza, remekül bizonyítja, hogy nem
volt egyetlen unalmas percünk sem.

Ha ajánlanom kellene a tábort a következő gólyanemzedéknek, nem haboznék egy pillanatig sem. Nincs
olyan dolog, mely negatív élményként maradt volna
meg, hiszen itt nem a „szivatás”, nem a kellemetlen
piszkálódás a cél. Sőt, itt erre egyáltalán nem volt példa. Olyan társaságba kerültünk, akik segítik egymást,
szeretik egymást, és ahol a gólya érdeke mindenek
előtt áll.
S hogy hogyan hatott rám a tábor? Egy életre szóló
élményt szereztem, és úgy hiszem, jelentős baráti kapcsolatokra tettem szert. És a legfőbb, hogy mindenféle túlzás nélkül kimondhatom: vannak pillanatok,
amelyeket sohasem fogok elfelejteni!
Bereczki Klaudia Vivien
fotók: Tatai Lilla, Kurucz Ádám
és Magyaróvári Viktor
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