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HÍREINK RÖVIDEN:

PARÁZS VITÁK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA KÖRÜL

A HÖOK egyetért a felvételi követelmények
szigorításával, valamint az abból következő
ponthatáremeléssel. A nyelvvizsgakérdés megoldása érdekében az érdekképviselet egy Nemzeti Oktatási Stratégia megalkotását javasolja.
Szükséges a felsőoktatás minőségének emelése és annak folyamatos ellenőrzése, ezért
javasolja - egyebek mellett - az oktatói munka
hallgatói véleményezésének fejlesztését. Szükségesnek látja továbbá a hatékonyabb kapcsolattartó rendszer kiépítését a munkaerőpiac szereplőivel. A szervezet meglátása szerint a vizsgaalkalmak számának drasztikus
korlátozása nem a minőség fokmérője, és a
hallgatók kollektív jogainak gyakorlása terén
is elfogadhatatlan csorbításokat tartalmaz a
tervezet. A kifogásolt részekhez ezért a HÖOK
jobbító szándékkal - hasonlóan, mint korábban - részletes javaslattervezetet dolgoz ki.
***
A HÖOK szerint a hallgatói képviseletre
nézve alaptalan és rosszindulatú állításokat
tartalmaz az az állásfoglalás, amit hét civil
szervezet fogalmazott meg még november
közepén. Körösparti Péter, a HÖOK elnöke
a Professzorok Batthyány Köre által közzétett nyilatkozatot, a legitimitás tárgykörében
megfogalmazott megjegyzésük tekintetében
a rágalmazás büntetőjogi kategóriájába tartozó állításokat a leghatározottabban visszautasította.
***
Az oktatásért felelős államtitkár azt mondta:
az új közoktatási-, felsőoktatási- és a pedagógus életpályáról szóló törvények megalkotása
mellett dolgoznak az új Nemzeti Alaptanterven és egy új érettségi reformon is. Hoffmann
Rózsa szerint ezek a következő év tavaszán
kerülhetnek a Parlament elé, és az ülésszak
végére megszülethetnek az oktatáshoz kapcsolódó új törvények.
***
Megegyeztek a felsőoktatási törvényről tartott egyeztetésen az oktatási kormányzat képviselői és Pokorni Zoltán, az Országgyűlés oktatási bizottságának fideszes elnöke. A felek
írásban rögzítették, hogy a felsőoktatás új
rendszerének biztosítani kell a minőség javulását, illetve a tanárképzésben vissza kell
térni az osztatlan képzéshez.
***
A felsőoktatási törvény koncepcióának viszszavonását kéri a Societas az oktatási államtitkártól. Oroszvári Péter, a baloldali fiatalokat tömörítő szervezet alelnöke szedett-vedettnek nevezte az egyetemeket és főiskolákat
érintő változtatásokat. Kormos Kata, az MSZP
szóvivője hangsúlyozta: a november végi politikai nagygyűlésükön is fel kívánják emelni
a hangjukat a koncepció ellen.
***
A Jobbik több ponton egyetért a felsőoktatási
törvény Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár által bemutatott koncepciójával, amelyhez képest a párt visszalépésként értékeli a
javaslat egyes elemeit kritizáló Pokorni Zoltán és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetőinek megállapodását.
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X-FAKTOR
Átnéztem az elmúlt egy hónapot.
És találtam három dátumot. November 7., 14., 23. Hogy mi a közös bennük? Lehet találgatni! Na jó, elárulom!
Ez volt az a három nap, amikor nem jelent meg új tartalmú cikk, írás a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban.
Hihetetlen, ami itt, kis hazánkban történik. Elindult a kétharmados
úthenger, s retteghet minden, ami eddig működött, de természetesen az is,
ami eddig is csak döcögött. Egészségügy,
adóügy, felsőoktatás; minden fronton
itt vannak a reformok!
A HÖOK-NEFMI párbaj is szinte minden nap szolgáltat valamit a magyar sajtónak. A Professzorok Batthyány
Köre természetesen a kereszténydemokrata vezetésű oktatási tárcát támogatja, s mint ilyen, akár úgy is vélhetnénk, hogy a professzorok és a hallgatók
egymás ellen feszülnek! Ez természetesen nem így van, vagy legalább is árnyaltabb a kép, mint azt sokan gondolnák. A Magyar Rektori Konferencia plénumülésén nem is olyan régen
egy rektor is kiállt a hallgatók mellett.
Ez igen nagy szó, hiszen az éppen aktuális kormányzat szinte folyamatosan
azzal vádolja a hallgatói önkormányzatokat, hogy az ellenzéki rektorjelölt
mellé teszik le a voksukat. S ez igen
nagy szó még egyszer, hiszen az éppen aktuális ellenzék szinte folyamatosan azzal vádolja a hallgatói önkormányzatokat, hogy a kormánypárti
rektorjelölt mellé teszik le a voksukat.
Éppen ezért szeretné a kormánykoalíció lecsökkenteni a hallgatói önkormányzatok voksainak értékét, illetve
kvázi bólogató kiskutyává tenni, nulla
hatalommal. Lehet ezt is csinálni, csak
nincsen semmi értelme! Ez így egy puhány diktatúra. Én meg azt mondom,
amit a menyasszony mond a nászéjszakán: „Most már kíváncsi vagyok a végére!”.

Legyen akkor ez egy kemény diktatúra, mint régen. Nagyon régen, én
nem is emlékszem, nem is emlékezhetek rá, hiszen nemcsak én, de még
édesapám sem élt akkor. Nem kell a látszat! Furcsa azonban, hogy anno még
az MRK kampányolt, hogy ne menjen
be a politika a felsőoktatásba. Ha jól
emlékszem, akkor erről még tavaly novemberben volt szó. Maga Rétvári államtitkár – akkor még csak politikus
– beszélt arról, hogy politikailag aktívvá kell tenni a hallgatókat, hiszen a paszszivitásuk veszélyeztetheti a demokráciát! Szerintem meg a túlzott aktivitás
miatt vált idén áprilisban veszélyessé a
demokrácia!
Szombat van, nézem az X-faktort, mert sajnos nincsen jobb dolgom.
Illetve lenne, de fáradt vagyok az egész
heti robot után. Nézem, s már a nemtomhanyadik adásnál nem is csodálkozom
a műbalhén, amit a mentorok csapnak
le egymás között. Mikor anno Angliában éltem, akkor már láthattam ezt a
műsort, sajnos ugyanúgy leutánozzák
a magyar celebek még a vitákat, grimaszokat is, szinte tudom előre, hogy
mikor mi fog következni. Műbalhé ez
a javásból! Panem et circenses! Ez kell
a népnek!
És akkor eszembe jut a HoffmannPokorni vita… .
Üdvözlettel,

VÉGH LÁSZLÓ FLÓRIÁN
főszerkesztő
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választmányi hírek
VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS
2010. OKTÓBER 27.

2010. október 27-én este tartotta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) soron következő választmányi ülését a szervezet
székhelyén. Az ülés elején Körösparti
Péter HÖOK-elnök köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Országh Ákos,
a Felügyelő Bizottság (FB) elnöke megállapította, hogy az ülés szabályszerűen
lett összehívva és határozatképes. Ekkor Körösparti javaslatára az előzetesen
kiküldött napirendi pontok közül a harmadikat és a negyediket felcserélték a
választmányi képviselők, s az így módosított napirendi pontlistát egyhangúlag
elfogadták.
Az első napirendi pontban az Elnökség megjelent tagjai számoltak be az
utóbbi időszakban végzett munkájukról.
Elsőként Körösparti Péter tartotta meg
ismertetőjét. Az elnök elmondta, hogy
ma délután találkozik Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia
elnökével. 2010.10.15-17. között került
sor Győrben az elnökségi hétvégére,
ahová a következő ciklus elnökségi tagjai is hivatalosak voltak. A HÖOK őszi
vezetőképző szakmai anyagát készítették elő és a készülő HÖOK alapszabály-módosításról, illetve a készülő felsőoktatási törvényről folytattak eszmecserét. Körösparti kiemelte, hogy az elmúlt három hét fontos részei voltak a
készülő felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos ügyek, s többségében informális
egyeztetések történtek, hiszen a hivatalos koncepció 2010. 11. 02-án jelenik
majd meg. A Mentorprogramnak járó
támogatás összege még mindig nem érkezett meg, s emiatt egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül a HÖOK a több
hónapja a pénzüket váró hallgatókkal
szemben, közölte az elnök. Maszlavér
Gábor alelnök elmondta, hogy felvette
a kapcsolatot a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságával, ugyanis egy internetes

kérdőív alapján végeznénk felmérést a
hallgatók sportolási szokásaival kapcsolatban. Erről bővebb tájékozató és maga
a kérdőív várhatóan a vezetőképzőre
fog elkészülni. Az előzetes tervek szerint a kérdőív-felvétel 2011.02.15-ig
zajlana. Ennek része lenne a tavaszi félévben egy olyan sportra buzdító rendezvénysorozat is, melyet a regionális
súlyponti intézményekben rendeznek
a HÖOK. A távoli cél az egyetemi ligák
közötti mérkőzések ösztönzése, két
sportágban. Körösparti Péter elmondta, hogy a HÖOK felvette a Nagycsaládosok Országos Egyesületével a kapcsolatot, s remélik, az új Alkotmányba
bekerülhet, hogy az egyetemi polgárok
egyenrangúak, melyből következik,
hogy a Szenátusban van hallgatói tag,
akkor ugyanolyan jogai vannak, mint
az oktatói tagnak. Teleki László elnökségi tag felhívta a figyelmet arra, hogy a
jelenlegi Alkotmányban szerepel, hogy
az egyetem polgára az oktató, a kutató
és a hallgató, s ugyanazok a jogok illetik
meg őket; ennél fogva jogosultak részt
venni a döntéshozó testületek munkájában azonos jogkörrel. Ezt követően a
Választmány az elnöki beszámolót ellenszavazat nélkül elfogadta.
A Felügyelő Bizottság tájékoztatójában a második napirendi pontban
Országh Ákos elmondta, hogy az elmúlt
időszakban a HÖOK működésében
nem történt jogszabálysértés.
A harmadik napirendi pontban
Nagy Dávid tartott beszámolót a hallgatói V4 találkozóról. 2010.10.21-23.
között Visegrádon került megrendezésre a hallgatói V4 találkozó, kiegészülve
Románia, Ukrajna és Luxemburg képviselőivel. Régen az ESU-n belül működött ez a földrajzi szerveződésű frakció,
mely az utóbbi években nem működött
hatékonyan. Az egyik fő téma a hallgatói jogok voltak, mellyel kapcsolatban egy közös nyilatkozatot is kiadtak
a résztvevők, melynek lényege, hogy a
nyilatkozatot aláíró országok hallgatói
képviselői kiállnak egymás országában a
hallgatói jogokért. Szimpátiájukról biz-

tosították a képviselők a HÖOK-ot a
most körvonalazódó felsőoktatási törvény kapcsán kibontakozó egyeztetésben. Jövőre Magyarország lesz az Európai Unió soros elnöke, ennek kapcsán
hazánk ad otthont egy konferenciának,
a Student Convention-nek, ahol a hallgatói jogok, a finanszírozás és a szociális dimenziók lesznek a témák – zárta a
beszámolót Nagy.
Az új felsőoktatási törvény koncepciójáról tárgyaltak a választmányi
képviselők a negyedik napirendi pontban. Körösparti Péter bevezetőjében
kiemelte, hogy a jelenlegi koncepció
nem fedi teljes mértékben azt a verziót,
amelynek kidolgozásában augusztusban részt vett a HÖOK; a hallgatói jogokkal kapcsolatban teljesen eltér a két
anyag egymástól. Nyáron az egyetértési
jogot nem kérdőjelezte meg az oktatási
tárca, a részvételi arányt 1/5-1/3 között
állapították meg, egyedül a személyi
kérdésekkel kapcsolatban nem jött létre
konszenzus Piliscsabán. Az elnökségi
ülésen arra jutottak a tagok, hogy egy
sajtóközleményt is kiadnak a HÖOK
állásfoglalásával kapcsolatban, mely
ezen ülés végéig el is készül, s a Választmány előtte természetesen megvitatja.
Nagy Dávid szerint a cél, hogy végigbeszélje a Választmány az anyagot, ki
miért felelős határidővel, vázlatosan,
szövegszerűen. Aki tud feladatot vállalni, az jelezze! Felvetette, hogy a Bolognai-rendszert felül kell vizsgálni. Logikai hiba még az anyaggal kapcsolatban, hogy nem egységesen nyilatkozik
a főiskolákról és szerepükről. A főiskolákból - szerinte - szakképző intézményeket akar csinálni a koncepció. Maszlavér Gábor szerint az egész a nagy
múltú egyetemek finanszírozását akarja csupán biztosítani. Nagy elmondta,
hogy nemzetközi szinten van egyfajta
igény az intézményi profiltisztulásra a
college és a university között. A college
alapképzést és felsőfokú szakképzést
biztosítson, míg az university-n alap-,
mester- és doktori iskola működhessen.
Összegzésként kifejtette, hogy össze kell
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írni, hol fontos a Bologna rendszer felülvizsgálata. El kell érni többek között,
hogy az egyetemeknek, főiskoláknak
el kell érni a törvényben meghatározott minimum méretet. Amennyiben a
főiskolák szerepéhez a szakképzést szeretnék rendelni, mi lesz Nyugat-Magyarországgal? A hazánkban található
tíz államilag finanszírozott főiskola
ugyanis Kelet-Magyarországon van.
Csomor Roland képviselő a Bajai Főiskolát hozta fel példának, melyen már
140 éves a képzés, regionális szerepe
vitathatatlan, mégis meg akarja a kormányzat szüntetni. Maszlavér felhívta
a figyelmet, hogy a pedagógusképzéssel
az a baj, nem fizetik meg a tanárokat,
hiába van életpálya-modell. A pedagógusi végzettségűek elenyésző része marad csak sajnos a pályán. A hallgatói
képviselők döntéshozatalban való részvételének kérdéskörével kapcsolatban
elmondta azt a régóta ismert példát,
miszerint egy bölcsész professzor, aki
a Szenátusban ül és döntést hoz az intézményi költségvetésről, mennyivel
kompetensebb egy hallgatónál ebben
a témában? Hiszen például minden
hallgatónak bele van építve a tantervébe egy alapozó közgazdaságtan, míg
az adott esetben több évtizede végzett
oktatóknak közel sem voltak ilyen irányú mélyreható ismeretei. Ezt erősítette Nagy is, aki szerint a hallgatók
Magyarországon szavazati joggal rendelkező állampolgárok, akik négyévente szavaznak arról, hogy ki vezesse az
országot, így szavazhatnak rektorválasztáson is. A bukással és a tantárgyújrafelvétellel kapcsolatban Körösparti
megemlítette, a Neptun-rendszerből le
lehet kérni kimutatásokat, hogy a végzett hallgatók hányszor vettek fel egy
tárgyat. Báli megemlítette, hogy intézményi szinten van szabályozva, hányszor lehet felvenni egy tárgyat. Fürjes
Gergely képviselő ismertette azt a szomorú tényt, hogy nem minden intézményben adottak a feladatok, tankönyvi feltételek, oktatók ahhoz az elvárt
szinthez, amit kérnek, vagy kérni fog-

nak. Ezt követően Körösparti felolvasta
a sajtóközleményi változatokat, majd a
szimpátiaszavazáson a „B” verziót fogadták el a választmányi képviselők,
majd néhány apróbb módosítások után
egyhangúlag elfogadták a végeleges közleményt.
Az Egyebekben Báli Bernadett ismertette a HÖOK őszi vezetőképzőjének programját. Fontos változás a korábbiakhoz képest, hogy aki nem vesz
részt rendszeresen a kurzusokon, az a
teljes árat fizeti! Lesz egy alapozó, egy
Bologna, karrier, egy előnyben részesítés és pluszpontok a felsőoktatásban
és egy, a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos kurzus. Siófokra meghívta az
Elnökség Hoffmann Rózsa államtitkárt
és Dux Lászlót, a helyettesét, ám még
nem jött visszajelzés, hogy melyikőjük
fogadja el a felkérést. Ezt követően az
elnök megköszönte mindenkinek a
részvételt, s bezárta az ülést.
VÉGH LÁSZLÓ FLÓRIÁN

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS
2010. NOVEMBER 11.

2010. november 11-én este tartotta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) választmányi ülését a szervezet őszi vezetőképzőjén, a siófoki Hotel Aranypartban. Az ülés elején Országh Ákos, a
Felügyelő Bizottság (FB) elnöke megállapította, hogy bár a választmányi
ülés nem volt szabályosan összehívva a
pontos helyszín megnevezése miatt, ám
mivel ez nem befolyásolta a jelenlévők
létszámát, a választmányi ülés határozatképes. Ezt követően a Választmány
az előzetesen kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, módosításra nem került sor.
Az első napirendi pontban az Elnökség megjelent tagjai számoltak be
az előző választmányi ülés óta végzett
munkáikról. Körösparti Péter, a HÖOK
elnöke elmondta, hogy Nagy Dáviddal
és Keresztes Péterrel (BME) látogatást
HÖOK TÜKÖR
tettek Hoffmann Rózsa oktatási állam-

titkár asszonynál. A találkozóról rövid
ismertetőt tartott az elnök. Körösparti
beszámolt továbbá a különböző televíziós műsorokban való részvételekről.
November 2-án Nagy Dávid, Szűcs Gabriella, Maszlavér Gábor és Szabó Imre
vett részt egyeztetésen a felsőoktatási
törvénytervezettel kapcsolatban. 5-én
volt egy rendkívüli kibővített választmányi ülés is. A 8-án tartott sajtótájékoztatón pedig ismertették a sajtó előtt
is a HÖOK véleményét az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. 9-én volt
a Magyar Rektori Konferencia (MRK)
plénumülése, melyet Hoffmann Rózsa
kérésére hívtak össze, aki hangsúlyozta, hogy ez az elképzelés egy vitaanyag
alapja. Az ülésen a Semmelweis Egyetem rektora kritizálta a tervezetet elsősorban az autonómia kérdéskörét illetően, valamint az egyik egyházi főiskola rektor-helyettese is felszólalt, akinek nem tetszett az anyag. A hallgatói
témákban egyedül a pécsi rektor szólalt fel, szerinte mivel egy kerettörvényről van szó ezért egy intervallumot, s nem egy konkrétszámot kell meghatározni a hallgatói részvétel arányánál. Volt olyan indok is, hogy a hallgatók felkészületlenek és a hosszú távú döntéseknél, nem biztos, hogy dönteniük kellene, hiszen nem töltenek el
olyan sok időt az egyetemeken. Körösparti 10-én részt vett a Felsőoktatási
és Tudományos Tanács ülésén, melyen
Dux László, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is ott volt. Az elnöki
beszámolót egyhangúlag elfogadta a Választmány. Nagy Dávid alelnök elmondta, hogy az elnököt mindenhová elkísérte, illetve volt olyan sajtómegjelenés,
ahol egyedül képviselte a szervezetet.
Maszlavér Gábor alelnök beszámolt arról, hogy Kerpen Gáborral (az Oktatási Hivatal elnökével) egyeztetett, aki
nyitottnak mutatkozott; problémamegoldóként szeretne fellépni a felsőoktatási törvény kidolgozásában a kormány
és a HÖOK között. Báli Bernadett elnökségi tag elmondta, hogy az elmúlt
időszakban
az őszi vezetőképző
2009.
DECEMBER
4 szakmai
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választmányi hírek
programjának szervezése tette ki ideje nagy részét, valamint a készülő felsőoktatási törvény koncepcióval kapcsolatos szakmai anyagok elemzése,
véleményezése, kidolgozása. Szűcs
Gabriella elnökségi tag ismertette a
szervezés alatt álló „Felsőoktatás önkéntesség napját”, mely 2011. április
8-án kerül megrendezésre, melyre
egy pályázatot is adott be a HÖOK
Brüsszelbe. Teleki László elnökségi tag
tájékoztatta a Választmányt a Harsányi János Főiskola és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF)
ügyében, s a két intézmény megállapodott; a hallgatók jogilag a Harsányin tanulnak, de a BKF képzéseit
hallgatják. Elmondta továbbá Teleki,
hogy a Pécsi Tudományegyetem BTK
kara szervezett egy konferenciát a közelmúltban ifjúságpolitikai témában,
melyen részt vett.
A Felügyelő Bizottság tájékoztatóját Országh Ákos tartotta meg a második napirendi pontban, aki elmondta, hogy a kihelyezett elnökségi ülésen
és a választmányikon részt vettek, s szabályszerűen működött az összes testületi ülés.
A harmadik napirendi pontban
Szűcs Gabriella elnökségi tag tartott
tájékoztatót a HÖOK Mentorprogram
helyzetéről. Legutóbb Kerpen Gáborral egyeztetett, hogy a felvételi lapra
visszakerüljön a mentorprogramba
való jelentkezés, valamint a felvételi
tájékoztatóba is kerüljön be egy rövid
tájékoztató a Mentorprogramról. Az
idei naptári évben 1700 mentorált és
284 mentor van a programban. A
2010-es keret második részét még nem
kapták meg a minisztériumtól és 284
mentornak tartoznak megközelítőleg
11 millió forinttal, valamint ezen felül 600 ezer forint értékben van kiegyenlítetlen számlája a Mentorprogramnak. 4 millió forinttal tartoznak a
HÖOK-nak a bérek tekintetében. A
Nemzeti Erőforrás Minisztérium már
aláírta, de a Közigazgatási Minisztériumban akadt el a papír, mely a Men-

torprogram állami támogatását tartalmazza. Biztató azonban, hogy a kormányzat jövő évi költségvetésében is
szerepel a Mentorprogram.
Az új felsőoktatási törvény koncepciójáról volt éles vita a negyedik napirendi pontban. Bevezetőjében Körösparti Péter elmondta, hogy december 10-ig nem várható fejlemény a
témában, mivel vitaanyagról van szó és
a minisztérium várja a véleményeket,
ötleteket, ami alatt formálódik az anyag.
A HÖOK terjedelmesebb véleményt
szeretne írásos formában összeállítani, amihez egy tervet kell összeállítani. Báli Bernadett megemlítette, hogy
összeállított egy szakmai anyagot, amit
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt.
Három nagy kérdéskör szerepel a mellékletben a bevezetőn kívül, s utána
ismertette Báli, hogy melyik résszel
kapcsolatos észrevételeket kinek kell
elküldeni. Az általános résszel, a bevezetővel kapcsolatos ötleteket Körösparti Péternek, a képzésekkel kapcsolatosakat Báli Bernadettnek, a szociális
kérdésekkel kapcsolatos észrevételeket
Szűcs Gabriellának, míg az érdekképviselettel kapcsolatosakat Nagy Dávidnak kell küldeni. Báli személyes véleménye, hogy reagálni kell a koncepcióra, de újdonságokat is kell bele
írni, nem szabad leragadni csak az
anyag kritizálásánál. A képzéseknél a
kredit-problémák sarkalatosak, míg
a képzési rendszereknél a mobilitás, a
bolognai rendszernél nem teljesen átgondolt elképzelés. Fontosak továbbá a
minőségi szűrők, s természetesen a tehetséggondozás is, elsősorban a szakkollégiumok révén. De ide sorolható
még az idegen nyelvi képzés erősítése,
s általánosságban a nyelvvizsga kérdésköre, a tanulmányi ösztöndíjak kérdése, a tanárképzés reformja, valamint
az oktatók helyzete. A szociális kérdések közt kiemelten szerepel a szociális támogatási rendszer, a hátrányos
helyzetű hallgatók helyzete, s a kollégiumok kérdésköre. Az érdekképviselettel kapcsolatban fontos kérdések a

hallgatói önkormányzatok jogai, a minőségbiztosítás, a munkaerőpiac kapcsolata a felsőoktatással, valamint a
HÖOK helyzete. Báli kéri, hogy a javaslatokat 2010. november 19-én délig küldjék el a választmányi tagok. Az
ismertetőt követően pedig elkezdődött
a hozzászólások hosszú sora. Nagy
Dávid hangsúlyozta, hogy a határidők
betartására mindenki fordítson figyelmet! Erre reflektálva Báli elmondta,
hogy mindenképpen küldje el mindenki az ötleteit, hiszen az anyagokat
folyamatosan dolgozzák fel, így egy
kis késés nem okoz problémát, de legalább új ötlet is bekerül a koncepciótervezetbe. Nemes László (ELTE) felhívta a figyelmet a Doktoranduszok
Országos Szövetségével való aktív
együttműködésre. Erről Körösparti
biztosította a Választmányt, mely kapcsolat eddig is fennállt. Maszlavér felvetette a beadandó pontokkal kapcsolatban a minőségi szűrők kidolgozását. A témafelelősök pedig vállalták,
hogy összeállítják majd a saját anyagaikat, Grebely Gergely (EKF) pedig
a nyelvvizsga-kérdését. Teleki László
a hallgatói jogok, míg Pamminger
Zsuzsanna (PE) a képzési rendszer
egymásra épülését, valamint a szociális támogatási rendszer kidolgozását
vállalta. A vita végén Körösparti Péter
felvetette, hogy november 23-án tartson a Választmány egy ülést a HÖOK
székhelyén, s ott folytassák a szervezeti
anyag összeállítását, megvitatását.
Az Egyebek napirendi pontban
Báli Bernadett ismertette a vezetőképző programját, s az esetleges változásokat. Hozzászólásában Maszlavér Gábor elmondta, hogy amenynyiben valaki nem jelenik meg vállalt kurzusán, akkor emelt díjat fog
fizetni a költségek terén. Ezt követően
Körösparti Péter megköszönte mindenkinek a részvételt, s bezárta az Választmány ülését.
VÉGH LÁSZLÓ FLÓRIÁN
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APÁCZAI NAPOK TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
“Qui cupit, capit omnia. - Aki törekszik, mindent elér.”
Apáczai Csere János
2010. október 14–15. között került
megrendezésre a Nyugat- magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Karán a XIV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia, amely az „Európaiság, Magyarság közép-Európában” címet viselte. A rendezvény keretein belül (nem csak) az oktatók és
a hallgatók részt vehettek számos izgalmasabbnál – izgalmasabb előadáson.
Az iskola valamennyi pedagógusa készült egy-egy prezentációval. A
kutatásokat mindenki a számára legközelebb álló témában végezte. A kar
tanárai mellett számos egyetem képviseltette magát vendég előadókkal.
A jeles napokkal kapcsolatban Ritter
Andrea tanárnőt kérdeztem.
A pedagógiai szekció témája idén
az „Európai és sajátosan magyar értékek a pedagógiában” címet kapta.
Ön szerint melyek a pedagógia legfőbb értékei?
Változó világunkban mindanynyiunk közös feladata az értékek újrateremtése és megvalósítása. Fontos,
hogy a globalizálódó világban ne veszítsük szem elől az olyan értékeinket, mint a tisztesség, a kötelesség és
a felelősség. Elengedhetetlennek tartom az örök érvényű hét erény birtoklását, különös tekintettel olyan időtálló értékekre, mint a bátorság, okosság, igazságosság és mértékletesség.
Kutatásai során a tanítójelöltek
személyiségjegyeivel foglalkozott.
Miért ezt a témát választotta s milyen
eredményre jutott?
Elsődleges feladatunk a tanítójelöltek felkészítése a pedagógia mes-

terségére, olyan személyiségjegyek kialakítása, fejlesztése, melyek alkalmassá teszik a jelölteket hivatásuk magas
szintű művelésére. A pszichológiai és a
pedagógiai képzettség különösen előtérbe kerül napjainkban, az új kihívásokkal teli világba, ahol a felgyorsult
életritmus következtében a család nem
tud eleget tenni a feladatainak. Emiatt
szükségszerűvé válik az iskola szerepének újraértelmezése, amely természetszerűen magával hozza egy új arcú
pedagógus megjelenésének igényét is
a közoktatásban, aki megfelelő tudatossággal, nyitottsággal, kritikai és önkritikai képességgel, rugalmassággal
tud eleget tenni feladatainak. Tudatosítanunk kell a hallgatókban, hogy a
pedagógus számára a személyisége a
legfontosabb munkaeszköze. 		
Előadásomban erre a problémára szerettem volna rávilágítani az énkép-vizsgálatok segítségével. Az eredmények nagyon elgondolkodtatóak.
Általánosan megállapítható tény, hogy
a hallgatók többsége bizonytalansággal, viszonylag alacsony önértékeléssel, enyhe fokú önbizalomhiánnyal
küzd. Ugyanakkor az önelfogadás mértéke átlag feletti értéket mutatott. Fontosnak tartom ezeknek az eredményeknek a visszacsatolását a hallgatók
számára, továbbá a hatékonyság növelése érdekében az ezeken való közös
munkálkodást. Az volt a cél, hogy a
pedagógus jelöltek támpontokat kapjanak önmaguk megismeréséhez, habár ez a vizsgálat csak egy szelete az önismeret feltárásának.
Melyek azok a kompetenciák,
amelyek elengedhetetlenek a tanítói
hivatáshoz?
A tanítói hivatáshoz rendelkezni kell magas fokú önismerettel, ön-
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bizalommal, reális önértékeléssel, felelősségérzettel, fejlett interperszonális és kommunikációs képességekkel,
s nem utolsósorban érzelmi kiegyensúlyozottsággal. Ezek fejlesztését megelőzi ezek megismerése, tudatosítása.

Beszélgetésünk és az előadása
során többször kiemelte a pozitív önértékelés fontosságát. Ön hogyan értékeli önmagát?
Azt gondolom, hogy Selye János
gondolataival tudok legjobban azonosulni ebben a kérdésben: “Ismerd
el, hogy tökéletesség nem létezik, de
mindenfajta teljesítményből van csúcsteljesítmény; elégedj meg azzal, hogy
efelé törekszel.” Mindemellett igyekszem pozitívan élni és gondolkodni, s
megpróbálom ezt közvetíteni a hallgatók számára is, ezáltal is szeretném kiváltani és fenntartani érdeklődésüket
a pszichológia tudománya iránt.
Mi a véleménye az idei Apáczainapokról?
Az intézmény életében nagyon
fontosnak tartom ezt a hagyománnyal
rendelkező tudományos tanácskozást.
Elsősorban megerősít minket abban
a hitünkben, hogy fontos, amit csinálunk. Szükségesnek tartom, hogy a
hallgatók maguk is részt vegyenek
ezeken a találkozókon a szemléletük,
a látásmódjuk gazdagodása érdekében. Szerencsére mindig sikerül kedvet csinálni a hallgatóknak, akik szívesen vesznek részt szekciónk ülésein.
A részvételt illetően sok pozitív viszszajelzést kapunk.
LINKA MELINDA
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A 300.000. DIÁKHITELESSEL BESZÉLGETTÜNK
Mit szóltál, amikor a Diákhitel Központ megkeresett, hogy Te
vagy a 300.000. hiteligénylő? Hogyan
kerestek meg?

LÁKOVICS BETTINA, A 300.000. IGÉNYLŐ

Éppen buszon ültem, amikor megcsörrent a telefonom. Egy hölgy volt
az, bemutatkozott, és mondta, hogy a
Diákhitel Központtól keres. Mondanom se kell, először kicsit megijedtem,
hogy valami probléma van. Tudni kell
a történethez ugyanis, hogy szeptemberben, amikor beadtam a kérelmemet, kaptam egy levelet, hogy lemaradt valami a papírról és ha nem pótolom, érvénytelen lesz. Aztán mondta
a hölgy, hogy én vagyok a 300.000.
diákhitel-igénylő, és fel kellene utaznom Budapestre, hogy egy sajtótájékoztató keretében megköszönjék, hogy
őket választottam és valami “apróságot” is átadnának nekem. Eltelt 1-2
perc, mire felfogtam, hogy tényleg igaz.
Nem vagyok az a kimondottan szerencsés típus, úgyhogy nagyon örültem.
Kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket - édesanyám is elkísért ugyanis a rendezvényre. Megismerkedtem a
Diákhitel Központ igazgatójával, Bugár Csabával, és a két igazgató-helyettessel, Dr. Nagy Zoltánnal és Lovas
Attilával is.
És mi volt az az “apróság”?
A sajtótájékoztatóig nekem sem
volt fogalmam róla: egy ASUS note

bookot, egy gyönyörű virágcsokrot és
egy tortát kaptam, rajta gyertyákkal
kirakva a 300.000. Nagyon jóleső érzés volt, nem győztem megköszönni.
Hol tanulsz, és hol laksz?
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának elsőéves
biológia szakos hallgatója vagyok és
egyébként egy albérletben lakom 3 bérlőtársammal együtt. Mi négyen már
a gimi eleje óta ismerjük egymást és
nagyon jó barátok vagyunk, úgyhogy
nem panaszkodom.
Milyen konstrukcióban igényelted a hitelt?
Egyösszegben kértem, összesen
200.000 forintot.

Mit jelent számodra a diákhitel? Miért döntöttél az igénylés mellett?
Nagyon nagy segítséget. Az egyetemi tanulmányok sajnos elég sokba
kerülnek még így is, hogy államilag finanszírozott képzésre vettek fel. Könyvek, jegyzetek albérlet, utazás, étkezés
és még sorolhatnám... Ezeket valamiből ki kell fizetni. Elsőévesként ösztöndíjat sem kapok. Sokat gondolkodtam rajta és 100%-ig tisztában voltam
vele, hogy majd vissza kell fizetnem.
Ez volt a legjobb döntés, mivel így nem
a szüleimnek kellett hitelt felvenniük
és hatalmas kamat mellett hosszú évekig fizetniük. Ezt nem is várhatom el
tőlük. Ha minden nyáron dolgozom,
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akkor pár év alatt törleszteni tudom
majd.
Milyenek a körülményeid egyébként?
Sohasem voltam az a gyerek, aki
mindent megkap, és ez így rendben is
van. Nem vagyok anyagias, nem szórom a pénzt. Hamar megtanultam, hogyan kell jól gazdálkodni vele.

Milyennek látod egyébként a
hallgatók anyagi lehetőségeit a saját
intézményedben?
Vannak, akik rosszabb anyagi
helyzetben vannak, de jól tanulnak és
ösztöndíj segítségével el tudják végezni az egyetemet. Vannak olyanok is
persze, akiknek jók az anyagi körülményeik és a szüleik finanszírozni tudják a tanulmányaikat. Szorgalmasnak
kell lenni és képességeinknek legmegfelelőbben teljesíteni, hiszen mindenki magának tanul. A Pécsi Tudományegyetemen egyébként minden 5. diák
igénybe veszi a diákhitelt. Úgy gondolom ez az adat jól mutatja a mai fiatalok anyagi lehetőségeit.
PETŐ SZABOLCS

2009. DECEMBER

HÖOK TÜKÖR

7

2010. NOVEMBER

7

szemlélő
NOVEMBERI FELSŐOKTATÁSI HÍREINK
Őszi szünet után, de még a decemberi vizsgaidőszak előtt, nemcsak
idehaza, de Európában is történt egy,
s más. Tüntetések vannak mindenütt
a vén kontinensen. Olaszországban a
kormány felsőoktatási reformja ellen
tüntetnek, de Portugáliában és Londonban is demonstrálnak.
Az olasz diákok a tőkekivonást
nehezményezik, illetve azt is, hogy a
kormány összevonna több kisebb intézményt, csökkentené a dékánok befolyását, továbbá külsős menedzsereket ültetne az intézményeket irányító
testületekbe. Palermóban egyébként a
dékáni hivatalt is elfoglalták. Portugáliában leginkább az ösztöndíjrendszer
reformja és a tandíjak emelése miatt
folyik a tiltakozás. Londonban is a tandíj emelése miatt tüntettek. Szóval elég
paprikás a helyzet máshol.
Idehaza is vannak szakmai viták,
de szerencsére jóval békésebb keretek
között. Itt van például az új felsőoktatási
törvény koncepciója. Pokorni Zoltán
mellett a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája (HÖOK) és a
Doktoranduszok Országos Szövetsége
(DOSZ) is több pontban kifogásolta a
törvénytervezetet, míg Hiller István egykori oktatási miniszter a felsőoktatási
törvénytervezet visszavonására szólította fel az oktatási kormányzatot.
Pokorni Zoltán szerint a tervezet
nem ad választ a felsőoktatás két legnagyobb problémájára, a hallgatók elvándorlására és az egyre kisebb létszámú korosztályok miatt kialakuló helyzetre, a hallgatói létszámok csökkenésére. Abban az esetben, ha a vizsgaalkalmak számát nem tartalmazza majd
az új felsőoktatási törvény, a HÖOK
nyílt levelet ír a miniszterelnöknek mondta el egy tájékoztatón Körösparti

Péter HÖOK-elnök. A DOSZ szerint
a jövőben elengedhetetlen a doktori
ösztöndíjak növelése.
Más. November 15-én készült el
a Felvételi Tájoló 2011 – Felvi rangsorokkal c. kötet. A speciális összesítés lényege, hogy számos szempont alapján
állítja sorrendbe az egyetemeket és főiskolákat, így mindenki a számára fontos jellemzők szerint mérheti össze az
intézményeket. Egyébkén több mint
tízéves múltra tekintenek vissza az Educatio Nonprofit Kft. által összeállított
Felvi-rangsorok.
A Tájoló szerint az oktatók és a
hallgatók kiválósága alapján az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE), a
Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a
Semmelweis Egyetem (SE), a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Debreceni Egyetem (DE) szerepel a legjobb
hazai felsőoktatási intézmények között
2011-ben.
November 11-én ért véget az október elején meghirdetett Egyetemek
Harca elnevezésű online vetélkedősorozat, melyen 23 ezer egyetemista játszott több héten át. A fiatalok körében
nagy népszerűségnek örvendő online
versenyben a hallgatók négy-nyolcfős
csapatokkal nevezhettek. A több héten
át tartó online fordulók után a feladatokat legjobban teljesítő tíz csapat a
Budapesten megtartott egész napos
döntőn mérkőzhetett meg egymással.
Idén a legjobbnak a Budapesti Corvinus Egyetem csapata bizonyult, de a
szervezők a legaktívabb, legtöbb játékossal indult oktatási intézményt is jutalmazták, amely a Pannon Egyetem
lett. Az egyetemek harca lényege, hogy
a hallgatók amellett, hogy dicsőséget
szerezhetnek iskolájuknak, és részesei
egy országos hallgatói bulinak, értékes
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nyereményekkel is gazdagodhatnak.
November 15-ig adhatták be jelentkezésüket azok a jelentkezők, akik
egyetemi, főiskolai tanulmányaikat valamelyik 2011. februárban induló felsőoktatási képzésen szeretnék megkezdeni. A képzésekre azok is jelentkezhettek, akik 2011. januárban végeznek
valamely alapképzési szakon és tanulmányaikat folytatni szeretnék. Összesen 94 intézmény több mint 1100 féle
keresztféléves képzést kínál.

A fejleszésekről: a minőségi gyakorlati képzést könnyíti meg az a hallgatói centrum, amit november 9-én adtak át az egri Eszterházy Károly Főiskolán. A megvalósult beruházás nagyban hozzájárul, hogy a 28 alapszakon
és 18 felsőfokú szakképesítésben tanuló hallgató gyakorlati képzésének megvalósuláshoz.
Átadták a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) felújított, Rózsa utcai kampuszát is, ahol főként a művészeti képzés gyakorlati oktatása zajlik majd. A megnyílt épületről Vass László rektor elmondta: a 3500
négyzetméteren stúdiókat, fotólaborokat, műhelyeket és számítógépes termeket alakítottak ki. Végezetül minden
hallgatónak sikeres vizsgaidőszakot
kívánok!
SÁNDOR BÉLA
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határon túl
HATÁRON TÚLI HÍREINK
MAGYAR KÖNYVEK NÉLKÜL
UKRAJNÁBAN
Novemberben az ukrán oktatási
miniszternek az a kijelentése borzolta
a kedélyeket, miszerint nem fordítják
le magyar nyelvűre az emelt szintű
érettségit. Ezért kihagyták a magyar
nyelvű könyveket a következő tanévre
szóló iskolai tankönyvek listájáról.

Már akkor nyilatkozatot fogalmazott meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség. A közös nyilatkozatukban kiemelték, hogy a fenti
lépés azon túl, hogy hátrányosan érinti a felsőoktatási intézményekbe felvételiző diákokat, európai normákat
is sért, az ott élő magyarok érdekén túl.
A kárpátaljai oktatási hivatal szerint a következő tanévre csak magyar
nyelv és irodalom tankönyvek anyanyelvi kiadása engedélyezett, azonban
az oktatási rendszer változása (12 éves
képzési rendszerre való áttérése) miatt minden könyvet le kell cserélni.
Minden bizonnyal az említett
miniszteri álláspont is közrejátszik abban, hogy egyre több ott élő magyar
választ anyaországi egyetemet. A helyzet pikantériáját az is tükrözi, hogy a
például a beregszászi Kárpátaljai Magyar Főiskola hiába szervezi főként magyar nyelven képzéseit, és tartja fenn
magát állami támogatás nélkül, mégsem írhatott elő magyar nyelv és iro

dalom felvételi vizsgát, mivel ebből a
tárgyból nem szerveznek ott emelt
szintű érettségit.
Ukrajnában mintegy 100 magyar
oktatási nyelvű iskola működik. Ha az
oktatási minisztérium kitart eredeti
álláspontja mellett, a magyar nyelv és
irodalom tárgy kivételével tankönyv
nélkül maradnak az ott tanuló 10. osztályosok. A tankönyvek körül kialakult
visszás helyzetet a magyar Külügyminisztérium is vizsgálja. A magyar tárca álláspontja szerint az intézkedés ellentétes az Európában konszenzussal
kezelt kisebbségvédelmi elvekkel. Félő
ugyanis, hogy a nemzetiségi iskolákat
fokozatosan ukrán tannyelvűekké alakítanák át.
ALKOTMÁNYELLENES ROMÁN
OKTATÁSI TÖRVÉNY
A román alkotmánybíróság novemberben alkotmányellenesnek nyilvánította az oktatási reformról szóló
törvénycsomagot, amit 2 hónappal korábban a kabinet elfogadott.

Az új jogszabály lehetővé tette
volna, hogy a magyar diákok külön
tanterv keretében tanulják a román
nyelvet. Az alkotmánybíróság vizsgálatára azért indult, mert kifogásolták,
hogy az új érettségi rendszer különbséget tesz a magán és az állami középiskolák végzős diákjai között. Továbbá azt is felrótták az új jogszabálynak,
hogy sérti az egyetemi autonómiát.
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Szeptemberben még előrelépésként tekintettek a kabinet által elfogadott törvénycsomagra. Markó Béla akkor annyit mondott, hogy fontos eredmény, hogy sikerült a tervezet benyújtása előtt olyan módosító indítványokat benyújtani, amelyek a magyarság
számára kedvezőek. A novemberi alkotmánybírósági döntés a korábbi
döntés módosítására kötelezi a román
parlamentet.
FOLYTATÓDIK A MAGYARSZLOVÁK EGYÜTTMŰKÖDÉS
Magyar-szlovák megegyezés született november 19-én a tanár- és továbbképzés területén, valamint a felsőoktatási együttműködés folytatásáról. A felek megállapodtak a két ország területén élő szlovák és magyar
kisebbségek anyanyelvi oktatásának
további támogatásáról.

Egyébként a magyar fél kezdeményezésére a résztvevők abban is
megállapodtak Pozsonyban, hogy támogatják az uniós támogatásokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét a
nemzetiségi és a kisebbségi intézmények számára. Egyetértés született abban is, hogy az oktatási programok segíthetik a fiatalok között terjedő szélsőséges gondolkodás visszaszorítását.
A vitatott nyelvtörvénnyel kapcsolatban bizottsági keretek közt fognak értékelni.
SÁNDOR BÉLA

2009. DECEMBER

HÖOK TÜKÖR

7

2010. NOVEMBER

9

kultúra
KONCERT, FILM, KÖNYV
KYUSS LIVES!
2011. március 20. vasárnap 19:00,
Budapest, Gödör Klub, featuring original Kyuss members John Garcia, Nick
Oliveri & Brant Bjork and on guitar
Bruno Fevery. John Garcia, Brant Bjork
és Nick Oliveri, avagy három eredeti
Kyuss-tag azt gondolta, hogy nem várnak tovább Josh Homme-ra és nem
váratják tovább a rajongókat. Összehozták tehát a Kyuss Lives! nevű zenekart, ahol a Garcia Plays Kyuss gitárosa, Bruno Fevery idézi majd meg
Homme riffjeit. Ezek az arcok, akik
annak idején a megfelelő környezet
megteremtése miatt a sivatagban próbáltak, most úgy gondolták, hogy a

Kyuss szellemét az európai közönség
előtt eresztik ki a palackból. Nagyon
helyesen teszik, azt pedig még helyesebben, hogy a három hetes turné közepén egy napra Kelet-Európa közepét, Budapestet is útbaejtik, és leereszkednek a város közepén található
Gödör Klubba. Jegyek már kaphatók
(NegativeArt.hu).
ÉLEK ÉS SZERETEK
Kis szerencsével az Élek és szeretek ugyanolyan felemelő és megható
siker lehet, mint az Esőember volt annak idején, azzal az óriási különbséggel, hogy Dustin Hoffmann csak elját-

szotta, hogy autista, míg, Pablo Pineda le sem tagadhatná, hogy Down-kóros. Veszélyes üzemmód fogyatékkal
élőkről játékfilmet készíteni, hiszen
szinte elkerülhetetlen a szentimentalizmus, és mindig ott ólálkodik a giccs
és a közönség érzelmi manipulálásának lehetősége, ami aztán a készítőkre
is visszaüthet. Az Alvaro Pastor – Antonio Naharro rendező- és forgatókönyvíró páros hibátlanul vette ezt az
akadályt, és egy mindenki számára
érthető és élvezhető, kvázi közönségfilmet hoztak létre úgy, hogy egyrészt
többet tudunk meg a betegségről, másrészt nagyon ritkán érezzük magunkat
kényelmetlenül Daniel – többnyire
esetlen – kalandjait nézve.

Daniel 34 éves, zsebében ott a
friss egyetemi diploma, és rögtön állásra is talál, de mindenki gyerekként
kezeli, hiszen Down-kóros. Amikor
szerelmes lesz csinos és közvetlen kolléganőjébe, az eddig nagyjából elviselhető valóság hirtelen kezd egyre gyötrelmesebb lenni. És persze van itt melodráma, tanulság és politikai korrektség bőven, de egyikből sem túl sok,
mert amikor kell, akkor akad némi
humor és kijózanító valóság is, a színészeket pedig tényleg élvezet nézni. A
legnagyobb pluszpont azonban azért
jár a film készítőinek, mert szórakoz-
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tató formában, de már-már szociológiai pontossággal nyújtanak bepillantást azok életébe, akikre a fogyatékosság – de ronda ez a kifejezés – közvetve vagy közvetlenül, mindennap hatást
gyakorol (Est.hu).
KÜLÖNBEN DÜHBE JÖVÖK
Bud Spencer, Nyitott Könyvműhely Kiadó, oldalak száma: 198, megjelenés éve: 2010. Meghökkentően
őszinte önéletrajz a hagymásbab és
a pofonok nagymesterétől. Bár westernfilmek hőseként ismerte meg a
nagyvilág, Carlo Pedersoli sokkal több
ennél: forgatókönyvíró, producer, úszóbajnok, olimpikon. Miután aláírta első hollywoodi szerződését, utolsó vízilabda-mérkőzését a magyar válogatott ellen vívta. Könyvében az immár

81 éves színész, akit 1991-ben a Time
a leghíresebb olasznak nevezett, megható öniróniával mesél gyermekkoráról, a sportolóként töltött évekről,
arról, hogy hogyan került bele szinte
véletlenül a filmek világába, barátságáról Mario Grottival, azaz Terence
Hillel, a tengerentúli élményeiről és
végül visszatéréséről Rómába. Ki ne ismerné a Nincs kettő négy nélkül, a
Kincs ami nincs című filmeket vagy a
legendás Piedone-sorozatot! Most eljött az idő, hogy megismerjük az embert a pofonok mögött (Libri.hu).
PETŐ SZABOLCS
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