HÖOK TÜKÖR HÍRFIGYELŐ

2010. JÚNIUS / I. HÉT

Május 31.
Testületi fellépés a hallgatók érdekvédelméért
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/testuleti_fellepes_a_hallgatok_erdekvedelmeert.html

Nagy Dávid, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) frissen megválasztott elnöke (a pozíciót január elsejétől tölti be) úgy véli, a szervezetnek nemcsak a jelenlegi, de
a következő évek egyetemistáit és főiskolásait is képviselnie kell. Nagy Dávid a győri Széchenyi István
Egyetem hallgatója, személyében elsőként láthatja el vidéki diák a szervezet elnöki teendőit.
– Lehet-e partnere a HÖOK a felsőoktatás többi szereplőjének és a döntéshozóknak?
- Elődeim mindent megtettek azért, hogy a hallgatói érdekképviselet előrébb jusson. Látható, hogy az
elmúlt években a legnagyobb hangsúlyt a szervezet önálló projektjei, vagyis a hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait segítő mentorprogram, a karrierprojekt és az EFOTT találkozók kapták.
Ezekhez képest a diákok általános képviselete némileg háttérbe szorult. Munkatársaimmal a hallgatók
támogatását szeretnénk nyomatékosabbá tenni a jövőben.
– Korábbi elnökségi tagként miket tart az elmúlt időszak legfőbb eredményeinek?
- A hatékony tandíjellenes fellépést látom az egyik leglényegesebb vívmányunknak. A külkapcsolatok
terén lényeges, hogy elfogadott pozíciót vívtunk ki az European Students Union (ESU), a V4-országok
frakcióján belül. És nagyot fejlődött az EFOTT azzal, hogy kialakítottuk a menedzsment szerkezetét.
– Az elnökválasztáskor felszólalásában kiemelte, hogy a következő vezetésnek az operatív feladatokra kell koncentrálnia. Pontosan mit ért ezalatt?
– Úgy láttam, hogy az elmúlt ciklusban a tízfős elnökség a szükségesnél kissé nagyobb szerepet vállalt
a döntéshozatalban. Talán a megfelelő visszajelzések hiánya vagy a kommunikációs problémák miatt
némileg összemosódott az egyetemek és a főiskolák akarata az elnökség szándékaival. Szerintem jobban
be kell vonni a munkánkba az intézmények vezetőit, hiszen ők érzik leginkább a felsőoktatást érintő
változásokat. Egyúttal az intézményi hallgatók fórumát is meg kívánjuk erősíteni. Ilyen rendezvény
legutóbb három évvel ezelőtt Visegrádon volt. Tisztában vagyok azzal, hogy hetven intézmény vezetőit
nagyon nehéz összehívni, de fontosnak tartom, hogy – némileg leszűkítve a létszámot – akár havi rendszerességgel összehívjuk a fórumot. Így az intézményvezetők nemcsak irányt adhatnának, hanem kontrollt is gyakorolhatnának az elnökséggel szemben.
– Hogyan valósítható meg a felsőoktatás színvonalának emelése?
– Összetett problémáról beszélünk, ami nem csak Magyarországot érinti, hiszen több országban egyre
szélesebb rétegek férnek hozzá a felsőoktatáshoz. Ez a Bologna-folyamat egyik célja, éppen úgy, mint a
minőségbiztosítás. Önmagában nem tartom ördögtől való dolognak a többciklusú képzést. Az új rendszer kihívása az, hogy úgy kell színvonalas képzést nyújtani, hogy sokszorosára emelkedett a hallgatók
száma.
– Kezdeményezi-e a HÖOK a Bologna-folyamat hallgatói szemszögből történő felülvizsgálatát?
– Természetesen. Vannak úgynevezett fókuszterületeink, mint a bölcsészképzés, a tanár- vagy a
mérnökképzés. Ezeken a karokon jelentkeztek a legsúlyosabb problémák. Hallgatói berkeken belül
akad olyan vélemény, hogy osztatlanná kellene tenni a tanárképzést, de sokan úgy vélik, a rendszer finomításával igazodni lehetne a felmerült problémákhoz.
– Feltétele-e az érettségi tekintélyének visszaállítása a felsőoktatási nívó javulásának?
– Nem tisztünk bírálni a jelenlegi érettségi rendszert. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a felsőoktatásba
kerülő hallgatók sok területen nem rendelkeznek a megfelelő előismeretekkel. Hogy ezért az érettségi
felelős-e vagy a korábbi iskolák, egyelőre nem tudjuk, de ezt is szeretnénk felmérni. Fontos leszögezni, hogy a HÖOK-nak nemcsak a mostani huszonéveseket, hanem a következő évek egyetemistáinak
képviseletét is el kell látnia.
– Egyebek mellett a felsőoktatás finanszírozásának feltételei is elősegítették azt, hogy gyengébb
teljesítménnyel is hallgatói jogviszonyba kerüljenek a fiatalok…

1

HÖOK TÜKÖR HÍRFIGYELŐ

2010. JÚNIUS / I. HÉT

– Mi továbbra sem szeretnénk, hogy a felsőoktatás finanszírozását a hallgatók oldják meg. Át kell gondolni, hogy a felhasználói szektor, vagyis a munkaadók köre, miként tud beszállni az oktatás finanszírozásába.
– A Pécsi Tudományegyetemen történt tavalyi vérengzés kapcsán a főiskolai erőszak kérdését is
kezelni kell. Terveznek lépéseket ez ügyben?
– A múlt év végéig a jelenséget csak a televízióból ismertük. Egyes vélemények szerint a magyar
felsőoktatásban résztvevők több mint tizenöt százaléka pszichológiai támogatásra szorulna. Mindenesetre tény, hogy társadalmi problémával állunk szemben, s ezt a főiskoláknak is kezelniük kell. Több helyen
már működik mentálhigiénés tanácsadás, amelynek általánossá tételét javasolni fogjuk a felsőoktatásba
elsőként belépő diákoknak.
– Milyen lehetőségeket tartogat a felsőoktatásnak 2011, amikor Magyarország az Európai Unió soros elnöke lesz?
– Egyrészt ESU-rendezvényt tudunk hozni Magyarországra, amire nagyon régen volt példa. Bízunk abban, hogy az országgal együtt a HÖOK is közelebb kerül a tűzhöz, ezáltal még nagyobb rálátásunk lehet
az európai szintű felsőoktatásra.
– A HÖOK jelenlegi elnöke, Miskolczi Norbert bejelentette, hogy az új elnök tisztségbe lépéséig –
jövő január 1-jéig – sem tudja már ellátni az érdekképviselet irányítását. Előfordulhat, hogy már
korábban betölti a pozíciót?
– Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy ha az éppen regnáló elnök lemond, akkor ügyvivő elnököt kell
választani, harminc napon belül pedig új közgyűlést kell kiírni, amit június 12-re tűztünk ki. Ha akkor a
közgyűlés úgy határoz, hogy a most megválasztott új elnökség vegye át az irányítást, tisztázni kell, hogy
az beleszámít-e a két évre maximált mandátumunkba. Így nem kizárt, hogy az új elnökség munkába álljon, de világosan látni kell a feltételeket.
Még egy hét van a hiánypótlásra
http://www.fn.hu//allas/20100531/meg_egy_het_van/

A jelentkezőknek ajánlott szerdáig beküldeniük mindazokat a felvételi pontok, többletpontok
elbírálásához, számításához szükséges dokumentummásolatokat, amelyek a jelentkezés benyújtásakor még nem álltak a rendelkezésükre. Ilyen lehet például egy tavaszi nyelvvizsga igazolása vagy az
idén érettségizők esetében a 12. vagy 13. évfolyamos év végi középiskolai bizonyítvány - olvasható az
MTI-hez eljuttatott közleményben. A végső hiánypótlás határideje ugyanakkor július 8.
A szerdai időpontot azért javasolják, mert ha bármilyen probléma merülne fel - nem megfelelő
formátumú vagy tartalmú dokumentumok csatolása - még marad idő a további ügyintézésre, korrigálásra. A hiányzó dokumentumok elküldhetők postai úton, ajánlott levélként is az Oktatási Hivatal 1380
Budapest, Pf. 1190 címre. Az ezzel kapcsolatos bővebb tudnivalók részletesen megtalálhatók a www.felvi.
hu honlapon.
Ajánlják a www.felvi.hu-ról elérhető e-felvételi szolgáltatást is, amelynek e-ügyintézés funkcióját
nemcsak az elektronikusan, hanem a papír alapú felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon jelentkezők is
használhatják. Az e-felvételi felület nyitva áll a jelentkezők számára egészen a hiánypótlás végső határidejéig, 2010. július 8-áig.

Június 1.
Botrány! A bírósági ítélet ellenére titkolják fizetésüket a rektorok
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=675507

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésében kimondta, hogy a felsőoktatási vezetők fizetése nyilvános adat, ennek ellenére a rektorok továbbra sem hajlandók elárulni, mennyit keresnek havonta.
A felsőoktatási intézmények érdekképviseletét ellátó Magyar Rektori Konferencia az adatok visz-
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szatartását azzal magyarázza, hogy az ítélet csak a Szent István Egyetemre vonatkozik, ezért kizárólag
a SZIE vezetőinek kell előállni a számokkal.
Mire ez a nagy titkolózás? A Fővárosi Ítélőtábla május 27-én jogerős ítéletében megállapította,
hogy a rektorok, rektor-helyettesek és dékánok fizetése közérdekből nyilvános adat, amelyeket közzé kell
tenni. A precedens értékű pert a Társaság a Szabadjogokért Egyesület (TASZ) és Bodoky Tamás újságíró
indította, mivel utóbbi hiába kérte a rektorok fizetésére vonatkozó adatokat, elutasították, mondván: a
keresetükkel kapcsolatos adatok személyesek, így saját maguk dönt-hetik el, hogy kit tájékoztatnak róla.
Bár a bíróság másodfokon is ennek ellenkezőjét állapította meg, a vezetők továbbra sem hajlandók kiadni az adatokat. A STOP az ítélet kihirdetése után több egyetemet is felkeresett - köztük a
Semmelweis Egyetemet (SE), az Eötvös Lóránd Tudományegyetemet (ELTE), a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemet (BME), a Szegedi Egyetemet, a Debreceni Egyetemet, a Budapesti Corvinus Egyetemet (Corvinus), a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, a Szent István Egyetemet (SZIE), és
a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) - választ viszont mindössze négytől kapott: a Corvinustól, a BME-től,
a Debreceni Egyetemtől és a SE-től, ugyanakkor ezekben sem a fizetések szerepeltek.
A SE szerdáig ígért választ, a másik három intézmény pedig levelében főként a Magyar Rektori
Konferencia (MRK) közleményét szerepeltette, melyben egy csavarosnak szánt magyarázattal bújnak
ki a vezetők az adatok nyilvánosságra hozatala alól. Mint írják, a bíróság határozatát tiszteletben tartják
és az írásba foglalt ítélet kézhezvételét követően, az ítéletben foglaltak szerint az arra kötelezettek eleget
tesznek nyilvánosságra hozatali kötelezettségüknek. Ezzel csak annyi a gond, hogy a bíróság - egyelőre csupán a Szent István Egyetem vezetőit kötelezte az adatok közlésére, mivel a per ellenük indult. Az “arra
kötelezettek” kategóriába tehát nem az összes rektor tartozik bele, hanem kizárólag a SZIE vezetői.
A közleményből kitűnik: a többi rektor, rektor-helyettes és dékán most még nem érzi magára
vonatkozónak az ítéletet, emiatt viszont belőlük csak úgy lehetne kiszedni az adatokat, ha külön-külön
mindegyik intézményt beperelnénk. A STOP szerette volna megtudni, hogy a vezetők miért húzzák az
időt, miért kell azt megvárni, míg perek indulnak ellenük, miért nem lehet azonnal, a perköltségeket
megspórolva nyilvánosságra hozni a fizetéseket, ám a témában illetékes MRK titkársága e kérdéseinkre
nem válaszolt, csupán annyit mondtak, hogy június 11-ig türelmünket kérik.
Lehet, hogy mégis nyilvánosságra hozzák?
Ekkor kerül sor ugyanis az MRK ülésére, ahol megtárgyalják az ítéletben foglaltakat, a tárgyaláson pedig akár a teljes vezetői kar fizetésének nyilvánosságra hozataláról is dönthetnek. Erre utal, hogy
Mészáros Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora STOPnak küldött válaszlevelében azt írta:
ahogy a Magyar Rektori Konferencia közleményében is szerepel, jövő héten a Kolozsvári kihelyezett
ülésen egyeztetjük álláspontunkat. Biztos vagyok benne, hogy 11-én, pénteken délig eljuttatom a kért információkat. Az ügy egyébként már majdnem egy éve húzódik, Bodoky Tamás a SZIE rektorát és a többi
vezetőt 2009. június 9-én kereste meg. Ezidő alatt a témában az adatvédelmi biztos is megszólalt, aki szintén a fizetések közlése mellett foglalt állást. Mint mondta, mivel közpénzről van szó, ezért az adatokat
nyilvánosságra kell hozni. Ennek fényében pedig különösen érthetetlen a további időhúzás.

Június 2.
Előzetesben a pécsi egyetemi ügy gyanúsítottai
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=325117

Előzetes letartóztatásba helyezte a Pécsi Városi Bíróság a Pécsi Tudományegyetemen kezdő-
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dött nyomozás gyanúsítottait, köztük az egyetem több munkatársát, így a gazdasági igazgatót is. A
bűnszövetkezetben elkövetett vesztegetés gyanújával indult nyomozásnak nyolc gyanúsítottja van,
egyetemi dolgozók és olyanok is, akik nem az intézmény munkatársai. Mindannyian előzetesbe
kerültek szerdán.
Ahogy a Független Hírügynökség arról már beszámolt, hétfőn hajnalban a Nemzeti Nyomozó
Iroda bűnszervezetben elkövetett vesztegetés gyanújával nyolc embert vett őrizetbe, köztük a pécsi egyetem négy munkatársát. Értesüléseink szerint az egyetem 2008-as és 2009-es informatikai beszerzéseivel
kapcsolatos fájlokat vizsgálják a nyomozók. Ebben az időszakban évente nagyjából 700 millió forintot
költött az intézmény informatikai beszerzésekre.
A Független Hírügynökség információi szerint a pécsi egyetem gazdasági főigazgatóját és az ő
tanácsadóját, valamint az informatikai igazgatót és egyik munkatársát vették őrizetbe, valamennyien az
egyetem gazdasági főigazgatóságán dolgoztak. Rajtuk kívül négy, az egyetemtől független cég munkatársa került őrizetbe. A nyolc gyanúsított előzetes letartóztatását szerdán elrendelte a Pécsi Városi Bíróság
- tájékoztatott a döntésről Hajdú István bírósági szóvivő.
Egy egyetem magyartalanítása
http://nol.hu/lap/forum/20100602-egy_egyetem_magyartalanitasa

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem tavaly decemberben megválasztott új
kancellárja a pénzügyi helyzet áttekintése után arra a következtetésre jutott: az egyetem felgyülemlett
adósságát – mintegy ötvenmillió forintot – nem görgeti tovább. Az adósság felszámolásának elsőszámú
eszköze a magyar oktatók leépítése: a nyáron lejáró szerződésüket nem hosszabbítják meg.
Miért épp a magyarokét? Azért, mert a magyar oktatókat a magyar költségvetési támogatásból
fizetik, a külföldi oktatók fizetésének fedezetével viszont az egyetem nem rendelkezik.
A tervbe vett leépítés alapjaiban kérdőjelezi meg az egyetem alapgondolatát. Jelen sorok írója a
magyar oktatók egyike és egyúttal a Német Nyelvű Egyetem projektjének kezdeményezője, s mint ilyen,
felelősnek érzi magát érte.
A német nyelvű egyetem projektje a kilencvenes évek közepén született és hármas célkitűzésre
épült. A kultúrák együttműködésének a gazdasági kooperációt kiegészítő gondolata és az idegen nyelvű
egyetemek palettájának színesítése mellett fontos szerepet játszott az oktatás és kutatás egységére épülő,
Wilhelm von Humboldt nevével fémjelzett klasszikus európai egyetemkoncepció megvalósítására irányuló törekvés. Tudósnemzedékek nőttek fel a dualizmus korában s a századforduló táján hazánkban e koncepció szellemi vonzáskörében.
A projekt 2000-ben kormányszintre emelkedett, és a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány 2001. februári létrehozását és a törvényi feltételek megteremtését követően az egyetem alapítása formailag megtörtént. A 2001. február 22-i ulmi megállapodásban Ausztria, Bajorország és BadenWürttemberg vállalta az egyetem támogatását és a vele való együttműködést. Ez a támogatás végül úgy
valósult meg, hogy a partnerországok az egyetem támogatására szánt anyagiakat a saját maguk által
küldött tanerők finanszírozására fordítják, e pénzt pedig –az egyetemi kasszát megkerülve – közvetlenül
bocsátják rendelkezésükre. A magyar fél viseli ilyenformán – a magyar tanárok bére mellett – az egyetem
teljes működési költségét, rezsijét, valamint az adminisztratív személyzet bérét. Ha a partnerországok az
egyetem működési költségeihez csak támogatási összegük 10 százalékával járulnának hozzá, az egyetemnek nem volna adóssága, és nem kellene takarékossági csomagokon gondolkodnia.
Az első évben, 2002-ben a magyar államtól kapott támogatás 240 millió Ft volt, a következő
években ez 200 millióra csökkent, de ennek a kifizetése sem történt meg mindig. Volt olyan év, hogy
csak 160 vagy 180 millió folyt be. A krónikus alulﬁnanszírozottság miatt halmozta fel az egyetem az
adósságállományt. 2002-ben történt kinevezésükkor a magyar oktatók másodállásban léptek munkaviszonyba, s a magyar bértábla szerinti részállású fizetésben részesültek. A decemberben leköszönt kancellár sajnálkozott amiatt, hogy a magyar oktatók bére nagyságrendekkel marad el a külföldieké mögött, és
kifejezte reményét, hogy a kettőt közelíteni lehet majd egymáshoz. Megválasztása alkalmából közzétett
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programjában – ami az egyetem honlapján a mai napig olvasható – a jelenlegi rektor 2008-ban ugyancsak feladatként jelölte meg „a magyar oktatók ﬁzetési színvonalának a (nyugat-) európai bérszinthez
való fokozatos közelítését”. De erről már rég nincs szó, most már a jelenlegi feltételek fenntartása a tét.
A magyar oktatói szerződések meghosszabbítása korántsem puszta financiális kérdés. A tervbe
vett leépítés a projekt alapvető jellegét kérdőjelezi meg. Egy kormányközi megállapodás alapján létrejött,
nemzetközi együttműködést megvalósító egyetemről van szó, mely közös finanszírozásra épül, s arra az
ennek megfelelő elvre, hogy oktatói kara vegyes. Ha ebből a magyarok kiválnak, az egész projekt értelmét
veszti. Attól fogva a magyar fél nem résztvevője többé a projektnek – csupán szolgáltató háttérintézménye. A magyar fél szolgáltatást nyújt (épületet, infrastruktúrát, működési költséget, adminisztratív
személyzetet) egy olyan egyetemhez, melyben az ő oktatói nincsenek jelen. Ezt az évi kb. 200 milliós
értékű szolgáltatást ráadásul ingyen nyújtja, azok után, hogy az egyetem részére ugyancsak saját forrásból 500 millióért megvásárolta és közel 3 milliárdért restauráltatta a belvárosi Festetics-palotát. Most
meg elbocsátaná a magyar oktatókat, hogy a gázszámlát és a működési költségeket fizetni tudja.
Fizetni – de mi célból? Ha elküldik a 2002-ben kinevezett professzorokat, a magyar–német
oktatási projekt immár semmi szín alatt nem nevezhető kulturális együttműködésnek. A projekt eszméje
kiüresedik, az egyetem okafogyottá válik. Mit lehet tenni? A következő lehetőségek körvonalazódnak.
1. A BKV vagy a MÁV több tíz- vagy százmilliárdos adósságaihoz és a magyar egyetemek által
felhalmozott több százmilliónyi adóssághoz képest az ötvenmillió még a kisebbfajta adósságok körébe
sorolható, s ez sem az egyetem hibájából halmozódott fel. Ha ezt a minisztérium átvállalja, s az éves
költségvetést a 2002-es induló összeg reálértékének megfelelően állapítja meg, akkor az egyetem számára
biztosítva volna a túlélés a magyar oktatóival együtt.
2. Ezzel párhuzamosan a magyar kormány tárgyalásokat kezdhetne a partnerországok kormányaival a működési költségekhez való hozzájárulásuk kérdésében. Frankenberg, baden-württembergi miniszter idén februárban az MTA elnökével folytatott megbeszélésén támogatást helyezett kilátásba. A
miniszter júniusban ismét Budapestre jön, s akkor vissza lehet térni a kérdésre. Német egyetemi kollégák szerint elsődlegesen Baden-Württemberg idén februárban megválasztott új, energikus miniszterelnökével, Stefan Mappusszal kellene tárgyalni.
3. Ha a magyar kormány az adósság átvállalására és a támogatás enyhe megemelésére nem
képes vagy nem hajlandó, és nem vállal többé anyagi felelősséget az egyetemért, akkor szóba jöhet az
újraalapítás, pl. nemzetközi alapítvány formájában. Ezt javasolták néhány hónappal ezelőtt a DAAD
(Német Akadémiai Csereszolgálat) akkreditációs szakértői. Az újraalapítás egyik lehetőségét jelenti az,
hogy a Közép-európai Egyetem (CEU) érdeklődést mutat egy német nyelvű intézet iránt. Ebben az esetben az Andrássy a CEU egyik karává vagy intézetévé válhatna.
Bizonyára vannak még egyéb lehetőségek is. Mindenesetre a kormány mint felelős alapító nem
mehet el szó nélkül a dolog mellett, mintha mi sem történt volna, tovább folyósítva a magyar költségvetésből
a támogatást a magyar oktatóktól immár megtisztított egyetem részére. Ez olyan szégyen volna, amit
semmilyen kormány nem viselhet el. Különösképpen egy olyan nem, amely önmagát nemzeti kormánynak nevezi, s amely éppen ebben a – nemzetstratégiai – szellemben alapította egykor az egyetemet. Hogyan lehetne igazolni az adófizetők előtt, hogy nemzetközi kulturális együttműködés helyett külföldi
egyetemek magyarországi kihelyezett tagozatainak támogatására költi adóforintjaikat?
“Cigány létemre legyőzöm majd a rettegett orvostársadalmat”
http://portal.c-press.hu/201006026815/belfold/-cigany-letemre-legyozom-majd-a-rettegett-orvostarsadalmat.html

Amikor 2005-ben felvételt nyert a Semmelweis Egyetemre, úgy érezte teljesülhetnek az addig hiú ábrándoknak hitt vágyai. Egy cigánylány vakmerő álma volt ez, amit sokáig kimondani sem
mert. „Orvos leszek, szülész leszek, fehérruhás isten leszek! Olyan leszek, mint azok, akiket eddig
ámulva csodáltam, vagy félelemmel és leszegett fejjel hallgattam.” - Ezekkel a világmegmentő gondolatokkal a fejében kezdte meg az első gyakorlati évét a kórházban.
“Még szürkület volt, amikor a telefonom ébresztője megszólalt. Izgatottan keltem ki az ágyamból,

5

HÖOK TÜKÖR HÍRFIGYELŐ

2010. JÚNIUS / I. HÉT

készülődtem az első napomra a kórházban: végre nem csak elméletben, hanem gyakorlatban tehetem
mindazt, amit eddig tanultam” - írja blogjában Nili.
Miközben a metrón zötykölődött, szinte forradalmi hangulatig tüzelte magát. “Nem tudjátok ti
még, hogy kit engedtetek magatokhoz közel! Cigány létemre legyőzöm majd a rettegett orvostársadalmat, és megmutatom nekik, hogy mi is képesek vagyunk segíteni másoknak, és majd mi, majd én nem
fogok elnyomni és megfélemlíteni másokat, hanem szeretni, tisztelni és gyógyítani fogok!”
A vajúdó szobákhoz csak mágneskártyával lehetett bejutni. “Csöngettem. Miután beengedtek, megkerestem a főnővért a Szülészeti osztályon és hatalmas lelkesedéssel jelentkeztem a munkára. Hosszan
végigmért, feltett néhány informális kérdést, tett néhány degradáló megjegyzést az iskolára, ahonnan
érkeztem, és utamra engedett” - számol be első a szülészeten eltöltött első napjáról Nili.
Az eszményített szülésznők a legkevésbé sem fogadták kedvesen. Egy részük köszönésre sem
méltatatta, más részük gyanakvással kérdezte tőle: mit keres itt, miért jött ide és főleg: meddig marad.
“Én őszintén válaszoltam: egyelőre két hétig, de hosszútávon gondolkodom, még legalább két és fél évig
szeretnék maradni. Válaszomat hallva különös pillantást vetettek egymásra, majd beküldtek átöltözni a
pihenőszobába, ahol volt egy kényelmes kanapé, asztal székekkel, hűtő, mikrohullámú sütő, és tartozott
hozzá egy különbejáratú fürdőszoba mellékhelyiséggel: csak a dolgozóknak. Amikor magamra öltöttem a fehér ruhámat, máris különlegesnek éreztem magam: ranggal és tisztelettel öltöztetett fel. Amint
kiléptem a szobából az egyik szülésznő gyorsan bezárta mögöttem az ajtót, és a nyakába akasztotta a
vastag kulcscsomót” - olvasható Nili blogjában.

Június 3.
Magyar szakkal bővül a Partiumi Keresztény Egyetem
http://www.mno.hu/portal/716949

Ősztől magyar nyelvet és irodalmat is tanulhatnak a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói.
A 2010/2011-es tanévben Magyar nyelv és irodalom szakkal bővül a Partiumi Keresztény Egyetem. A nagyváradi felsőoktatási intézmény rektora, dr. János-Szatmári Szabolcs szerint szimbolikus és
gyakorlati jelentőségű az új szak indítása, mert erősödnek a PKE tudatosan vállalt magyar értékei és
egyben kielégítik a magyar szakos tanárok, fordítók, kulturális szakemberek iránt egyre növekvő igényt.
Az egyetem egy új mesterképzést is útjára indít Társadalmi marginalitás és inklúzió néven.
A PKE három karral, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Közgazdaságtudományi és Művészeti. A Bölcsészettudományi Kar keretében a már meglévő nyolc szak (Református didaktikai teológia, Német nyelv és irodalom, Szociális munka, Filozófia, Angol nyelv és irodalom, Angol nyelv és irodalom– román nyelv és irodalom, Szociológia, Román nyelv és irodalom) mellé kerül az új, Magyar nyelv
és irodalom.

Június 4.
Új felsőoktatás: partnerség együttműködésért
http://www.hirextra.hu/2010/06/04/uj-felsooktatas-partnerseg-egyuttmukodesert/

Partnerséget ajánl és együttműködést kér az új oktatási államtitkártól a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete. Kis Papp László, az FDSZ elnöke az erről szóló levelét pénteken juttatta el az
MTI-nek.
A szervezet elnöke a Hoffmann Rózsának szóló levélben azt írta: a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezete partnerséget ajánl az oktatási államtitkárnak, és valamennyi munkatársának az oktatás
- kiemelten a felsőoktatás - feladatainak megoldásában. Egyúttal az FDSZ együttműködést kér az államtitkártól. Az érdekvédő kiemelte: a felmerülő problémák tárgyalásos megoldását tartják a maguk részéről
célravezetőnek, még akkor is, ha ezek során a felek között nézetkülönbségek merülnek fel.
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A kapcsolatteremtés első lépéseként az FDSZ elnöke meghívta Hoffmann Rózsát a szervezet június 17-én tartandó éves küldöttgyűlésére.
A Pécsi Tudományegyetem hallgatói segítenek az árvíz elleni védekezésben
http://www.mon.hu/hirek/magyarorszag/cikk/a-pecsi-tudomanyegyetem-hallgatoi-segitenek-az-arviz-elleni-vedekezesben/cn/news20100604-07251041

Önkéntes szolgálatot szervez a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata, hogy részt vállaljon az árvíz elleni védekezésben.
Az árvíz által fenyegetett önkormányzatok vezetői örömmel fogadták a hallgatók felajánlását közölte a Független Hírügynökséggel Stemler Miklós, az egyetemi hallgatói önkormányzat sajtóreferense.
A Pécsi Tudományegyetem hallgatói is kiveszik a következő napok során részüket az árvíz elleni
védekezésből Baranya megyében, ahol - bár az időjárás lassan javul - még csak most várható a dunai
árhullám levonulása.
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Herendi Ferenc a
Mohácsi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjével történő egyeztetés után vette fel a kapcsolatot a legnehezebb helyzetben lévő települések vezetőivel, ahol örömmel fogadták az egyetemisták segítségét, és
megegyeztek abban, hogy szükség esetén a hallgatók is a gátakra vonulnak.
Az önkéntes munkában részt venni kívánó egyetemisták az egyes karok hallgatói önkormányzatain jelentkezhetnek.

Június 5.
Egyetemi vesztegetés: „Gonosz” a csúcsról börtönbe került. A PTE gazdasági főigazgatója, I. Gábor
előzetes letartóztatásban van. Pályakép, sok fordulattal.
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/egyetemi-vesztegetes-gonosz-a-csucsrol-bortonbe-kerult-309373

A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg a bizonytalanság az úr. Ahogy egy forrásunk fogalmazott, „senki sem tudja, mi lesz holnap, hogy hogyan tovább”. Nem csoda: az egyetemet szinte lefejezték a letartóztatások. Számos híresztelés terjeng, amelyeknek gyakran a cáfolatát is rögtön bedobja
valaki. Egybehangzó vélemény az egyetemen, hogy „lesznek még itt ügyek”, további csontvázak eshetnek ki a szekrényből.
Minden arra mutat, hogy a történet kulcsfigurája, I. Gábor gazdasági főigazgatóként sokkal
nagyobb befolyással rendelkezett vagy kívánt rendelkezni, mint amit pozíciója formálisan számára meghatározott. Forrásaink egybehangzóan állítják, hogy szintén letartóztatott tanácsadójával, a HÖK-ösből
szinte szürke eminenciássá avanzsált V. Bálinttal együtt meghatározó szerepet játszott az egyetemi gazdasági–politikai háttérjátszmákban.
A most kirobbant vesztegetési ügyben, és a FEEK-kel kapcsolatos, korábban megkezdődött vizsgálat kapcsán számos kérdés szorul megválaszolásra. Persze a legfőbb kérdés az, sikerül-e a majd tisztára
mosni az egyetem nevét. Mert a tét most nem kisebb, mint a PTE jövője.
A „kemény csávó” börtönbe került
I. Gábor Légrádi Zsoltot váltotta a gazdasági főigazgatói székben 2007-ben, közvetlenül azután,
hogy Gábriel Róbertet rektornak választották. Sokak szerint gyorsan és kurtán-furcsán váltak meg Légráditól, akinek a munkájával kapcsolatban panasz nem merült fel, ráadásul egy olyan emberre cserélték
le, aki addig költségvetési intézménynél még nem dolgozott. Van, aki az okokat firtató kérdésünkre úgy
fogalmazott: „Valaki vagy valakik I. Gábort akarták abban a székben látni.”
A PTE gazdasági főigazgatója az üzleti világból érkezett. Egyik régi ismerőse szerint mindenki
„kemény csávónak” ismerte, bár ugyanakkor korrektnek is, akit – tudomása szerint – kollégái szerettek
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és jó főnöknek tartották. Ennek némiképp ellentmond, hogy I. Gábor beceneve „Gonosz” volt, ám ez
(véli az egykori ismerős) inkább haveri vicceskedés volt csupán.
Hogy a PTE-n milyen névvel illették új kollégái, nem tudjuk – de sejtésünk szerint senki sem
vicceskedett. Egyetemi forrásaink szerint ugyanis I. Gábor kinevezése után szinte azonnal több régebbi
munkatársat eltávolított. Ez a közvetlen beosztottjait meglepte, az universitas gazdasági hivatalában nem
volt szokás rettegni a munkahely elvesztésétől.
A gazdasági főigazgatóról az őt jól ismerők elmondták: kiváló társasági ember, életvidám, kimondottan jó kedélyű és humorú, aki nagyon szeret jókat enni, inni. Ugyanakkor a munkáját illetően
egész más a helyzet: azt rendkívül komolyan veszi, abban nem ismer tréfát. Egyöntetű vélemény, hogy
kimagasló képességű, sőt, egyes meglátásait, húzásait egyenesen zseniálisnak minősítik. Ahogy viszont
pályája csúcsa felé közeledett, zárkózottabbá vált, szinte senkivel nem osztotta meg, mi jár a fejében. Éppen ezért egy idő után úgy kezdtek vélekedni róla, hogy „önjáró” lett, sok döntést egyedül hozott meg.
Tárgyalópartnerként következetesen ragaszkodik álláspontjához, abból nemigen enged. Mindazonáltal
a tárgyalásokon, megbeszéléseken, ahol nem volt elengedhetetlenül szükséges, sokszor személyesen
nem volt jelen. Azonban, ha a felek távollétében megállapodtak valamiben, és azzal nem volt elégedett,
igyekezett azt később megváltoztatni.
Forrásaink szerint Gábriel Róbertnek a főigazgatóba vetett bizalma sokáig töretlen volt, ám a
ciklus második felére ezen a téren fordulat állt be. Úgy tudjuk, két belső pénzügyi-gazdasági vizsgálat is
indult az intézményben, ezeknek többek szerint közvetve a főigazgató volt a célpontja. Más kérdés, hogy
ezek semmiféle visszásságot nem tártak fel.
I. Gábor céltudatosan építette fel saját egyetemi csapatát, kirúgott és felvett embereket. Mivel
„kívülről” jött, a régi PTE-s emberekben valószínűleg kevésbé bízott. Úgy tudjuk, többek között a szintén
letartóztatott informatikai igazgató is az ő segítségével került az egyetemre.
Egyetemi berkekből olyan vélemények fogalmazódtak meg, hogy I. Gábor gazdasági főigazgatóként
elég durva megnyilvánulásokat engedett meg magának, amit azzal is lehet magyarázni, hogy nem az
egyetemi közeg légköréhez szokott, így sok minden egy az egyben lepergett róla.
– Nyilván, ebben a mai rablóvilágban keménynek kell lenni, és ha valakivel elszalad a szekér,
akkor aztán egy idő után se jobbra, se balra. Most meg, ahogy mondani szokás, így járt... – mondta egy
bölcsészkari oktató.
Bódis nem lép vissza
Az egyetemi események, ahogy cikkünkben is utaltunk rá, rengeteg pletykát elindítottak – az
egyik szerint a megválasztott, és július elsejével hivatalába lépő rektor, Bódis József nem fogja vállalni a
megbízatást.
– Én is hallottam ezt a pletykát – mondta el lapunknak Bódis. – A válaszom egyszerű: nem én
terjesztem, és semmi nem igaz belőle. Úgy gondolom, vannak olyanok, akiknek érdeke a feszültségkeltés,
ám én nem tartozom közéjük. Természetesen van véleményem a történtekről, ám július elsejéig nem
vagyok olyan pozícióban, hogy érdemben nyilatkozzak az ügyről – mondta a professzor.
Az üzleti életben is vannak érdekeltségei
Lapunk információja szerint I. Gábor a pécsi Közgazdaságtudományi Karon szerzett diplomát,
ezt követően néhány kisebb vállalkozásban dolgozott, illetve szerepelt tulajdonosként. Később megalapított és vezetett egy ma is működő, jelzáloghitel-közvetítéssel foglalkozó részvénytársaságot, amelyben
résztulajdont jegyzett a Vectigalis Zrt. is. Innen pályázta meg, és nyerte el a PTE gazdasági főigazgatói
állását. Úgy tudjuk, több vállalkozásban is tulajdonos, cégbírósági papírok szerint közös cége van Gonda
Tiborral, Pécs korábbi MSZP-s alpolgármesterével. Általános vélemény a városban, hogy a főigazgató
rendkívül jómódú ember.
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Június 6.
HÖOK: sárvári az új országos elnök
http://vasnepe.hu/cimlapon/20100604_nagy_david_hook#s=rss

A sárvári születésű Nagy Dávidot választották a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnökévé. Vidéki hallgató még nem részesült ekkora megtiszteltetésben.
A HÖOK idén május 8-án tartotta tisztújító közgyűlését, melyen 346 igen, három nem és két
érvénytelen szavazat mellett a sárvári Nagy Dávidot választották meg a szervezet következő elnökének.
A győri Széchenyi István Egyetem végzős egyetemi közgazdász- és másodéves közszolgálati szakos hallgatója posztját 2011. január 1-jétől 2012. december 31-ig tölti majd be.
Csak néhány adat a fiatal elnökről: Nagy Dávid 1984. szeptember 22-én született Sárváron.
Középiskolás tanulmányait a szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskolában folytatta,
ahol többek között középfokú angol és felsőfokú német nyelvtudásra tett szert, s érettségi vizsgát is két
tanítási nyelven tett. Már győri egyetemi tanulmányai első félévében, azaz 2004-ben aktív résztvevője volt
a helyi hallgatói önkormányzatnak, 2005-ben a hallgatói sportéletet szervezte, 2006 májusától pedig az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) gazdasági alelnöki posztján dolgozik. 2007 decemberében
a HÖOK Északnyugat-magyarországi Regionális Szövetségének elnökévé választották, így 2008-tól már
választmányi tagként is segíthette a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája munkáját, ő a
külügyekért felelős elnökségi tag jelenleg is.
A leendő elnök már első felszólalásában kiemelte: a felsőoktatás előtt is új távlatokat nyithat 2011,
amikor hazánk az Európai Unió soros elnökségét látja majd el.
- Már gyerekként is nagyon szerettem a csapatjátékokat, s szerettem irányítani is a csapatot - mondta Nagy Dávid. - Úgy vélem, hogy jó csapatjátékos is vagyok, s ezeket a tulajdonságaimat jól tudom majd
kamatoztatni a jövőben is. Januártól elnökként veszek részt a HÖOK munkájában, s a kilenc elnökségi taggal közösen képviseljük majd a diákok érdekeit. Konkrét rövid és hosszú távú terveink is vannak már.
A leendő elnök szerint a HÖOK eddig programjai, mint például a mentor- és karrierprogram,
az öregdiák mozgalom nagyon jól működnek, éppen ezért januártól másra is hangsúlyt helyeznének.
Szeretnének visszatérni a tényleges érdekképviselethez.
- Fontos, hogy az új kormánnyal való kommunikáció kétirányú legyen - emelte ki a leendő elnök -,
hiszen mindannyiunk célja, hogy a felsőoktatás a hallgatók érdekeit is figyelembe vegye. A HÖOK-nak
pedig fontos, hogy az, amit a kormány felé kommunikálunk az országban lévő összes diák véleménye
legyen. Emellett szeretnénk rávilágítani a Bolognai képzés pozitív és negatív oldalaira, s elmondani azt,
hogy mi, akik ebben tanulunk, hogyan is látjuk a rendszert. Úgy véljük, hogy jó pozitív fordulatot jelentene, ha például a munkáltatók tisztában lennének azzal, mi a különbség egy alapképzésben, illetve egy
mesterképzésben megszerzett diploma között. Mi vagyunk a legidősebb ifjúsági korosztály, így nem csak
a jelenlegi hallgatók, hanem az utánunk következő generációk érdekeit is képviselnünk kell.
Diákok is segítenek a gáton. Csaknem félezer járművet is bevett a honvédség
http://www.rtlhirek.hu/cikk/322427

A háromezer magyar honvéd mellett már a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hallgatói
is csatasorba álltak az árvíz elleni harcba. A több mint kétezer fős csoport váltásban, a Borsod megyei Onga térségében segíti a mentést.
Mint ismert, a honvédség részéről több mint háromezer katona segíti az árvízi védekezést országszerte. Ők egyebek mellett Felsőzsolca kitelepítésén, a gesztelyi gátszakaszon és az almásfüzitői töltés
megerősítésén dolgoznak. Az élet-, és vagyonmentésben csaknem félezer járművet, különleges szállítóeszközt, kétéltűeket, csónakokat és helikoptereket is használnak. A laktanyákban 800-an várnak bevetésre, vasárnap estére pedig újabb 700 tagú csapatot állítanak össze az első fokozatú készenlétben.
Emellett úton van Borsodba még tizenkettő lánctalpas kétéltű is az eddigi négy mellé.
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A védekezésben résztvevő háromezer katona mellett már a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2050 hallgatója is segíti a mentést Borsod megyében - tájékoztatta a Független Hírügynökséget
vasárnapi közleményében Németh Miklós Attila, a Honvédelmi Minisztérium sajtófőnöke.
Hende Csaba honvédelmi miniszter már elkészítette jelentését Sólyom László köztársasági elnöknek és Schmitt Pálnak, az Országgyűlés elnökének. A jelentés tartalmát az Országgyűlés hétfői ülésén
ismerteti Simicskó István államtitkár.
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