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Mi kell a való élethez? Szeretnéd tudni a receptet? ne vessz el a reklá-
mok világában! Hallgass ránk! Olvass minket! Különszámunk azt tar-
talmazza, ami ahhoz kell, hogy kelendő lehess a munkaerőpiacon!
Először is a legfontosabb, hogy olyan helyre jelentkezz, ahol a légkör 
kellemes, a hangulat családias. Válassz egy jó szakot, amivel később sta-
bil helyed lesz a munkavállalók népes táborában. Lehetsz kedves taní-
tó, bölcs könyvtáros vagy vagány médiaguru – de a lényeg: úgy válassz, 
hogy szakmád egyben a hobbid is legyen egy életen át! Ehhez nyújtunk 
most segítséget neked különböző műfajú szövegeinkkel, képeinkkel, 
szóval a túra indul, lapozz!

Üdvözöl Téged szerkesztőségünk minden tagja!

ecep

www.licium.hu 
www.debrecenifonix.hu

A Kölcsey Ferenc református Tanítóképző Főiskola nagy történelmi múltú 
intézmény, s kiforrott képzési hagyományai vannak. a Debreceni reformá-
tus Kollégium kereteiből nőtt ki, s az ország egyik legrégebbi tanítóképzésé-
nek örököse.
a főiskola egyrészt igyekszik eleget tenni a református értékek korszerű köz-
vetítésének, másrészt alapos elméleti oktatással és magas színvonalú gyakor-
lati képzéssel kívánja gyarapítani a hallgatók tudását, s növelni munkaválla-
lási esélyeiket. 
Három alapszakra várjuk a jelentkezőket: tanító, kommunikáció- és média-
tudomány, illetve  informatikus könyvtáros szakra. az alapszakok mellett 
néhány év óta felsőfokú szakképzéseket is indítunk: ifjúságsegítő, intézményi 
kommunikátor, sportkommunikátor, illetve sajtótechnikus képzést. 
Mind az alapszakokon, mind a felsőfokú szakképzésben biztos tudáshoz 
igyekszünk juttatni a hallgatóinkat. a gyakorlóiskolánk, illetve a főiskola és 
gyakorlóiskola könyvtára és a főiskola médiaműhelyei (Méliusz rádió, Köl-
csey Stúdió, Lícium Médiaportál és a Debreceni Főnix) segítik a gyakorlati 
ismeretek elsajátítását, a szakmai gyakorlatok pedig megkönnyítik a munka 
világába való bekapcsolódást. a nálunk megszerzett tudás révén számos, itt 
végzett hallgató vált országosan ismertté, elismertté.
a főiskolának 90 ezer kötetes könyvtára van, amely a Maróthi Kollégium 
épületében található. a nem debreceni hallgatók a Maróthi Kollégiumban, 
illetve a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Kollégiumának főiskolai hall-
gatóink számára fenntartott részében kaphatnak diákotthoni helyet. Kevés 
intézmény mondhatja el magáról, mint mi: kollégiumi elhelyezést adunk 
minden hallgatónknak, aki ezt igényli! 
Emberléptékű, átlátható és emberközeli felsőoktatási intézménynek valljuk 
magunkat, olyan főiskolának, ahol az oktatók számára fontos – a hallgató-
ink megfelelő szakmai felkészítése mellett – a nyitott, kreatív, értékcentrikus 
közösség megteremtése. Meggyőződésem: jól dönt, aki a Kölcsey Ferenc re-
formátus Tanítóképző Főiskolán tanul tovább.

Sikeres felvételizést kívánok!
Dr. Völgyesi Zoltán

rektor

Kedves Felvételiző!

a Kölcsey-főiskola hallgatóit számos olyan lehetőség várja, amelynek révén az intéz-
mény kapuin belül is megtapasztalhatják a keresztyén közösség örömét. Ezek közül 
első helyen említendő a szorgalmi időszakban tartott főiskolai áhítatok sora. Min-
den hét elején és végén tartjuk ezeket az alkalmakat: a főiskola oktatói szolgálnak 
igehirdetéssel, és a közös éneklést a kántor szakos hallgatók vezetik. Ezek a rendsze-
res alkalmak segítik, hogy az iskola a testvéri közösség kialakulásának is helyszíne 
legyen. azok a hallgatók, akik korábban nem vagy alig ismerték meg egyházunk 
életét és szolgálatát, a tanórák mellett ebben a félévben a Kontrasztkiállítás közös 
megtekintésén és az Insalvation holland keresztyén zenekar koncertje kapcsán al-
kothattak képet arról, miért jó Istenhez és az ő népéhez tartozni. a korábbi években 
a főiskolán működő imakör, kollégiumi bibliakör, az adventi kézműves alkalmak, 
„láthatatlan színház” vonzott sok érdeklődőt. Több hallgatónk az egyetemi gyüle-
kezetnek is tagja.

H. S.

Közösségünk hitélete

RefoRmátus ifjúsági lAp x. évf. 5. szám (80. sz.)
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Felvételizőknek
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„A Krisztusnak beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.”

(Kol 3, 16 )

A jelentés meghallgatása, a napló vezetése, feleltetés, 
dolgozatíratás. Ha egy diákot megkérdeznénk, hogy 
mi a feladata egy tanítónak, minden valószínűség 
szerint ezeket válaszolná. ám valóban ennyiből állna 
ez a szakma? témazárók, röpdolgozatok és számon-
kérések végtelen sorából? mi kell ahhoz, hogy ezeket 
a közismert tevékenységeket egy tanító tisztessége-
sen képes legyen elvégezni?

a debreceni tanítóképzés a református Kollégium 
kereteiből nőtt ki: több mint 400 éven keresztül a lel-
készek képzéséhez kapcsolódott. az önálló tanítókép-
zés �855-ben indult el. Ekkor még egy évfolyamos 
és középfokú volt, majd �959-től épült érettségire és 
adott felsőfokú végzettséget a képzés. �976-tól pedig 
már főiskolaként funkcionál az intézmény. az ország-
ban jelenleg �4 felsőoktatási intézmény �6 kara foly-
tat tanítóképzést. 

a Kölcsey-főiskola a tanítóképzésnek is az egyik 
nagy hazai bázisa. a magyar felsőoktatás a bolognai 
rendszer szerint működik, ennek értelmében a tanító 
Ba-szak nyolc féléves, vagyis négy évfolyamos.

Tanulmányaik alatt a tanítójelöltek megismerhetik 
a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját, az �-6. osz-
tályig terjedő nevelési és oktatási feladatok rejtélyeit, 
a családdal való együttnevelés lehetőségeit, a szemé-
lyiségformálás folyamatát, valamint a tanulásirányí-
tás módszereit és munkaformáit. Elsajátítják azokat 
az ismereteket és technikákat, amelyek az olvasás, az 
írás, és a számolás készségeinek megalapozásához; a 
művészeti, technikai, testi neveléshez, és az egészséges 
életmód kialakításához szükségesek. Hiszen egy peda-
gógusnak sokkal többnek kell lennie, mint egyszerű 
„ellenőrnek”, aki a tanulók tudásszintjét hivatott fel-
ügyelni. nemcsak oktatónak, nevelőnek is kell lennie, 
aki alakítja és fejleszti a rábízott gyerekek személyisé-
gét és tehetségét. azért, hogy ezeket a célokat a hall-
gatók képesek legyenek elérni, a főiskola csupán két 

egyszerű követelményt szab a jelentkező hallgatóknak: 
legyenek önmaguk és mások irányában nyitottak, az 
ismeretek vonatkozásában pedig befogadóak.

a tanítóképzés 4 évében a hallgatók nemcsak arra 
válnak éretté, hogy 6–�2 éves gyermekek személyisé-
gét fejlesszék, hanem olyan értékekkel is gazdagod-
nak, melyek lehetővé teszik, hogy előítélet-mentesen, 
másokkal együttműködve tudjanak élni a mai társa-
dalomban. 

Ezáltal pedig boldogok, kiegyensúlyozottak, fele-
lősségteljesek lehetnek mind a munkájukban, mind a 
magánéletükben.

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, a tanító szak szakfe-
lelőse a következőképp fogalmazta meg a szak igazi 
jelentését: „a tanító szakra jelentkezők az egyik leg-
szebb hivatást választják, ennek jelentéstartalmát 
archetípusa alapozza meg: ennek a jelentésmagva az 
elhívás, az apostolok Krisztus általi megszólítottsága: 
»Gyertek, kövessetek engem.«”

Nagy Dorina

itott, boldog, felelős tanítókat indítanak útnak

a Kölcsey-főiskola tanító szakára jelent-
kezőknek, akárcsak az ország bármely 
más tanító szakán, ének-zenei, testi, 
egészségi és beszéd-alkalmassági vizsgát 
kell tenniük. Ez alól azok a felsőfokú 
végzettségű jelentkezők mentesülnek, 
akiknek ilyen irányú alkalmasságát ko-
rábbi felvételi vizsgán vagy felsőfokú 
tanulmányuk során mérték. 
az ének-zene alkalmassági vizsga célja 
annak megállapítása, hogy a jelentkező 

alkalmas-e a tanítói pályára, a peda-
gógusi pálya gyakorlásához szükséges 
zenei ismeretek elsajátítására. a résztve-
vőnek énekelniük kell, ismerniük kell 
a kottát egy alapszinten, tudniuk kell 
visszahangoztatni hallott ritmusokat, 
dallamokat. 
a beszéd-alkalmassági vizsga célja an-
nak megállapítása, hogy a jelentkezőt 
beszédkészség alkalmassá teszi-e a peda-
gógusi pályára. Teljesítendő feladat egy 

�0-�5 soros nyomtatott prózai szöveg 
felolvasása, illetve szóbeli szövegalkotó 
képesség felmérése kötetlen beszélgetés 
során. 
a testi alkalmassági vizsga célja annak 
megállapítása, hogy a jelentkező ren-
delkezik-e azokkal az alapvető motoros 
(testi) képességekkel, amelyek feltételei 
az alsó tagozatos testnevelés gyakorlati 
anyagának elsajátítása, a tanítói pálya 
gyakorlása (futás, gimnasztika stb.). 

az egészségi alkalmassági vizsgálatot a 
háziorvos látja el, az ő nyilatkozatának 
másolatát kell elküldeni arról, hogy 
krónikus, illetve fertőző betegségben 
a felvételiző nem szenved. a további 
benyújtandó alkalmassági dokumentu-
mokat a fogadó felsőoktatási intézmény 
határozza meg. 

További információ: 
www.kolcseyfoiskola.hu

Alkalmas vagy a tanításra?

Ny
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sokan úgy gondolják, a könyvtáros 
nem tesz mást, mint leveszi az olvasó 
által kiválasztott könyvet a polcról, 
majd később ugyanoda visszateszi, a 
köztes időben pedig próbál nem fel-
tűnően unatkozni a napi nyolc órás 
munka során. nos, akik így gondolják, 
nagyon is tévednek.

S hogy mennyire tévednek, ebben még 
inkább megerősített a Kölcsey-főiskola 
informatikus könyvtáros szak szakfele-
lősével, dr. Goda Éva tanárnővel foly-
tatott beszélgetés, melynek során be-
tekintést nyerhettem, milyen utat kell 
bejárnia valakinek ahhoz, hogy igenis 
jó könyvtáros legyen… Választ kap-
tam arra is, milyen lehetőségek nyílnak 
meg azok számára, akik ezen a szakon 
végeznek, s ez az út cseppet sem tűnt 
egyhangúnak, mint ahogy azt sokan té-
vesen képzelik.

Először is, különféle könyvtártípu-
sok léteznek, így kedved szerint dönt-
hetsz, milyen könyvtárban szeretnél 
dolgozni: nemzeti könyvtárban, köz-
könyvtárban, iskolai vagy felsőoktatási 
könyvtárban vagy szakkönyvtárban. 
Például, ha szeretsz gyerekekkel foglal-
kozni, törekedhetsz arra, hogy iskolai 
könyvtáros legyél; ha érdeklődsz az or-
vostudományok, a zene vagy történelem 
iránt, akkor az orvosi szakkönyvtárban, 
a zenei könyvtárban, vagy valamelyik 
közkönyvtárban találhatod meg a he-
lyed. a fentieken kívül választhatsz még 
más bibliotékát is.

a könyvtárosnak nem csak annyiból 
áll a munkája, hogy 
pakolgatja a köte-
teket jobbról balra, 
majd ha végzett, bal-
ról jobbra. nem! Egy 
ilyen intézményen 
belül is több munka-
kör létezik, például 
az olvasószolgálatos 
a könyvtárlátogatók-
kal foglalkozik. ne 
ess abba a hibába, 
hogy ezt a munka-
kört lebecsülöd. a 
látogatók között lesz sok kedves ember, 
de előfordulhat az is, olyan kéréssel áll 
elő valaki, hogy hosszabb kutatómun-
kát igényel a válasz megadása. ám ne-
ked mindezeket a helyzeteket tudnod 
kell kezelni. a főiskola igyekszik arra is 
felkészíteni, hogy a legváratlanabb szi-
tuációkban mit lehet, mit kell tenned.

Ha szereted a precizitást, a feldolgo-
zó részlegben élheted ki magad, neked 
kell átvenned az új könyveket, majd fel-
dolgoznod, s felvinned a számítógépes 
adatbázisba. 

„a főiskolai képzés nagy gondot 
fordít az informatikai tárgyakra, ezáltal 
több, pontosan három integrált könyv-
tári rendszer kezelését is megtanulják a 

hallgatók, valamint azt, hogyan lehet 
a különböző adatbázisokban keresni, 
hogyan kell információt szolgáltatni, 
rendszerezni, ugyanis a tantárgyak 50 
százaléka az informatikai ismerete-
ket foglalja magában. az informatikus 
könyvtáros elnevezés nagyon találó, 
ugyanis a hallgatók a hagyományos 
ismereteken kívül elsajátítják az infor-
matikai tudásanyag mellett a különbö-
ző könyvtári adatbázisok használatát 
is. Melyik könyvtárban hogyan lehet 
keresni, információt szerezni, mivel a 
könyvtáros egyik legfontosabb felada-
ta a tudás, az információ közvetítése” 
– tudtam meg a szakfelelős tanárnőtől.

a könyvtáros szakma igazi hivatás, s 
rajtad áll, milyen módon használod kre-
ativitásodat, hisz rengeteg rendezvény 
megszervezése között válogathatsz. Sok 
ilyen intézmény szervez például délutá-
nonként programokat: gyermekeknek 
meseolvasást, bábjátékot, felnőtteknek 
író-olvasó találkozókat, valamint verses 
felolvasó esteket, s fontosak az idősek 
részére rendezett klubdélutánok. Ezen-
felül sokan részt vesznek a nemzeti ün-
nepek megrendezésében is.

Cseppet sem mondható tehát unal-
masnak egy ilyen szakember élete! 
Kreativitás és viszonyulás kérdése, ki 
milyen munkát szeretne a könyvtáron 
belül végezni, ki miben a legjobb.

Dr. Goda Éva azt is elmondta, ez a 
szak nem csak arra képesít, hogy könyv-
tárban helyezkedjenek el a hallgatók, 
mivel nagyon jó az informatikai képzés 
a szakon, ezért vállalatok, intézmények, 

önkormányzatok, 
bankok is nagyon 
szívesen alkalmaz-
zák az itt végzett 
hallgatókat. Meg-
van a szükséges 
informatikai isme-
retük, megfelelő 
módon tudnak in-
formációt keresni, 
rendszerezni, szol-
gáltatni – az infor-
matikai, szakmai és 
idegennyelvi isme-

reteiknek köszönhetően sok területen 
alkalmazzák őket.

a főiskola egyfelől arra törekszik, 
ha ezt a három évet elvégzi a hallgató, 
teljes értékű könyvtári munkát tudjon 
végezni, és azt is garantálja, hogy aki 
tovább akar tanulni, egyetemi diplomát 
szeretne szerezni, az tanulhat a kétéves 
informatikus könyvtáros szakon mes-
terképzésen az egyetemen. 

Mindezek után miért válaszd a Köl-
csey-főiskola informatikus könyváros 
szakát? a többi főiskolával és egyetem-
mel szemben itt inkább gyakorlatorien-
tált képzést folytatnak. így nemcsak az 
elméleti anyagot sajátíthatod el folyton-
folyvást azon meditálva, mikor fogod te 

ezt az életben hasznosítani, hanem az is 
tudatosul majd benned, hogy a gyakor-
latok felkészítenek arra, mi vár rád egy 
igazi munkahelyen. 

Kiknek ajánljuk ezt a pályát? Olya-
noknak érdemes a könyvtáros hivatást 
választani, akik tudnak emberekkel 
bánni, szeretnek olvasni, könyvek 
között lenni, élvezik, ha különböző 
programokat szervezhetnek, vagy fog-
lalkozásokat tarthatnak. Megvan ben-
nük a tenni akarás és a precíz munka 

iránti igény, s el tudják fogadni, hogy 
a könyvtár néha a nyugalom szigete, 
máskor pedig olyan, mint egy kis han-
gyaboly. 

a munkatársak gyors ütemben jár-
va-kelve, fürgén s szaporán végzik a 
rájuk bízott feladatokat, de mindezt 
mosollyal arcukon, mert tudják: az 
eredmény magáért beszél. a könyvtár 
őreik ők, ahol a tudás lakozik.

Tar Diána 

A tudás palotájának őrzői: önyvtárosokK

„vállalatok, intéz-
mények, önkor-

mányzatok, bankok 
is nagyon szívesen 
alkalmazzák az 

ezen a szakon vég-
zett hallgatókat”
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ásd, halld, mondd vagy írd

KOMMunIKáCIó ÉS MÉDIaTuDOMány

a Kölcsey-főiskola kommunikáció 
és médiatudomány alapszakán meg-
ismerkedsz a társadalmat működtető 
kommunikációs rendszerekkel, s ezek 
fontosabb intézményeivel, valamint 
alapos elméleti és gyakorlati ismere-
tekre teszel szert a modern tömegkom-
munikációval kapcsolatosan. Közelről 
megismerheted az újságíró szakmát, 
s ha a szigorlatot követően az írott és 
elektronikus sajtó szakirányt választod, 
tanáraid segítségével újságíróvá képez-
heted magad. Specializálódhatsz a ha-
gyományos nyomtatott, az online vagy 
az elektronikus sajtóra, azon belül is a 
rádiós vagy a televíziós újságírásra. Ha 
a Szervezeti kommunikáció és Pr szak-
irányt választod, akkor az alapképzés 
második felében alapos Pr és marke-

tingismereteket szerzel, valamint meg-
ismerkedsz a szervezeti kommunikáció 
és kultúra világával. Egyebek mellett ta-
nulsz még meggyőző kommunikációt, 
rendezvényszervezést, arculatépítést és 
elsajátítod a médiakapcsolatok szerve-
zésének módjait. 

Van lehetőség a közelben másik 
intézményben is jelentkezni kommu-
nikáció szakra. Miért érdemes minket 
választani? Először is azért, mert a kép-
zésünk gyakorlatorientált. Oktatóink 
között szép számban találjuk a szakma 
művelőit, akik saját tapasztalataikra is 
hagyatkozva adják át tárgyuk ismere-
teit. a tanultakat pedig a házon belül 
kipróbálhatod és a stúdiók közegében 
elmélyítheted. Ezt a célt szolgálják mé-
diaműhelyeink, ahol az oktatás mellett 

műsorgyártás is történik. Műhelyeink a 
Méliusz rádió (sugárzó rádió), Kölcsey 
Stúdió (televízió stúdió), Főnix (nyom-
tatott lap) és a Lícium Médiaportál, 
amely a saját anyagok készítése mellett 
integrálja a többi médiaműhelyben zaj-
ló munkát.

a tapasztalatszerzés másik fontos 
terepét a szakmai gyakorlatok jelentik, 
amikor is külső gyakorlóhelyeken alkal-
mazhatod az órákon tanult ismereteket, 
s ha ügyes vagy, tartós szakmai kapcso-
latokra tehetsz szert. Ezek megkönnyít-
hetik majd a dolgod az elhelyezkedés 
során. Ha eredményes együttműködést 
alakítasz ki, úgy már a gyakorlóidő 
alatt „bedolgozhatod” magad valamely 
céghez, önkormányzathoz, civil szerve-
zethez vagy valamely médiaműhelybe. 

Korábbi hallgatóink közül számosan 
országos hírnévre tettek szert, többen 
pedig jól ismert regionális és országos 
intézmények, valamint médiumok 
szakembereivé váltak napjainkra.

Eddig csupán a szakról, s a tanulniva-
lókról ejtettünk szót. Emellett azonban 
fontos szempont lehet, hogy a főiskolai 
diákélet részesévé válsz, új közösségbe 
kerülsz, s olyan barátságokra tehetsz 
szert, amelyek még a diplomaosztó ün-
nepség után is sokáig elkísérnek. az itt 
eltöltött évek a későbbi életszakaszok-
ban viszonyítási ponttá válhatnak.

a részletesebb szakleírást megtalál-
hatod a www.kolcseyfoiskola.hu web-
oldal Felvételizőknek rovatában. 

Dr. Kmeczkó Szilárd
intézetvezető

mi, kommunikáció és médiatudomány szakosok, a 
második év elvégzése utáni nyáron azt a feladatot 
kaptuk, hogy egy teljes héten át gyakornokoskod-
junk a Kölcsey-főiskola rádiójában. A munka magá-
ba foglalta a hírek, rovatok szerkesztését, a hírolva-
sást, valamint a napi útinform és az időjárás-jelentés 
írását is. 

Mikor meghallottam ezt a hírt, tűkön ülve vártam, 
mikor kerülhetek sorra. Egyetlen egy dolog volt csak 
lelombozó hatással rám: mint megtudtam, reggel fél 
hatra bent kellett lenni a rádiós műhelyben… Először 
természetesen kétségbeestem, és próbáltam kibújni ez 
alól a felelősség alól, de sehogy sem sikerült. Ezután 
felhívtam mindenkit, aki már volt ezen a gyakorla-
ton, és meglepődve hallgattam: a vonal másik végén 
arról áradoznak, hogy mennyire jól érezték magukat 
ez alatt a hét nap alatt. 
Mikor már közeledett az időpont, hogy rám kerüljön 
a sor, elindultam bevásárolni. Temérdeknyi kávét vet-
tem, hátha az majd ébren tart. az első reggellel nem 
volt semmi baj, ugyanis ekkor csak �� órára kellett 

bemenni. Először szemügyre vettem a helyet – és a 
csoporttársamat is, aki akkor még lázasan benne volt 
a munkában. Csodálattal néztem, mennyire profi, és 
azon kezdtem el törni a fejemet, hogy fogom én ezt a 
munkát ugyanilyen jól végezni. 
Miután a lány végzett, megmutatta, mik is lesznek a 
napi teendőim. Mindig délután kell a másnap reggeli 
híreket és rovatokat (életkép, naptár, névnaptár) meg-
szerkeszteni, és kinyomtatni, hogy reggel már olvas-
ható legyen. azt tanácsolta nekem, vigyem haza, és 
olvasgassam el otthon párszor, hogy ne hibázzak majd 
az ismeretlen szavakkal az élő adásban. Megmondom 
őszintén, végtelenül féltem, hogy egy hajnali „kómás” 
pillanatomban majd otthon felejtem a papírokat. 
Minden reggel fél hatkor kell megszerkeszteni az 
időjárást és az útinformot is, hogy aktuális legyen, 
amit majd közlök a hallgatókkal. Későn értem haza 
az első napomon, ugyanis mindent ötször ellenőriz-
tem, hogy biztos jó legyen… Este próbáltam korán 
elaludni, de annyira izgatott voltam, hogy csak egész 
későn sikerült álomba merülnöm.  a hajnali ébredés 
elég rosszul érintett. nem vagyok későn kelő típus, de 

nekem is szükségem van a 8 óra alvásra, és a fél 4-es 
ébresztő kicsit megborította a bioritmusomat. nem 
kellett volna ilyen korán kelni, de hajdúszoboszlói la-
kos létemre, nekem bele kellett kalkulálnom azt is, 
hogy a busz késhet, és azt az időt is, amíg elsétálok 
a főiskoláig. amint beértem a stúdióba, már bele is 
csaptam a lecsóba: gyorsan megszerkesztettem az idő-
járást, és az útinformot, majd hat órakor felgyulladt 
a piros lámpa. nyugtalan voltam, a szám kiszáradt, a 
szívem szaporán vert, de mindenképp meg akartam 
csinálni. Úgy gondolom, hogy csak a szükséges félsz 
volt bennem. 
amint végeztem, hatalmas önbizalom töltött el, és úgy 
éreztem, megy ez, mint a karikacsapás. De pár perccel 
később letörték a szarvam. ugyanis visszahallgatva, 
úgy beszéltem, mint aki énekel, és úgy búcsúztam 
el, akár egy komikus kereskedelmi rádiós. nyilván-
való volt, hogy a duális médiarendszernek én csak 
a profitorientált részét szoktam igénybe venni. Ezt 
a problémát kiküszöbölve, a napok teltével egészen 
jól belejöttem ebbe a szerepbe. Ennek köszönhető-
en a többi napom már nem daccal indult, hanem 
lelkesedéssel. 
az egyik reggel azonban, amikor arra vártam az iskola 
bejárata előtt, hogy a szezám táruljon, arra járt két 
erősen illuminált állapotú fiatal, akik mint később ki-
derült, buliból lépegettek hazafele. Először rögtön az 
irigység öntött el, hiszen én is inkább bulizással tölte-
ném el a nyári szünetet, mint azzal, hogy kukorékoljak 
már hajnali fél hatkor a portás bácsinak: nyissa ki az 
ajtót. Majd ahogy egyre közelebb jöttek, akarva-aka-
ratlanul is meghallottam, miről kokettálnak egymás-
sal. a lány azon siránkozott, hogy rögtön leszakad a 
lába a magas sarkúban járástól, a fiú pedig erre fittyet 
hányva, nagy levegővételekkel próbálkozott ellenállni 
annak, hogy ki ne engedje a szervezetében játszadozó 
„Vuk”-ot… Ekkor már azt gondoltam, hogy milyen 
jó helyzetben is vagyok én, ugyanis a fáradtságot kivé-
ve egészen jól érzem magam, és mindjárt élő adásban 
lehetek, és annak hódolhatok, amit szeretek. 
Ez az egy hét ráébresztett arra, hogy bulizni nem csu-
pán szórakozóhelyen lehet, hanem akár egy úgymond 
munkahelyen is. azokban a napokban rengeteget ne-
vettünk a „kollégákkal”, nagyon jól szórakoztunk, és 
még a munkánk gyümölcse is meglett.  

Tóth Vivien

Megérte a kakassal kelni
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A Kölcsey-főiskola írott sajtó szakirányos hallgatójaként írom ezeket a sorokat. 
Írom, írhatom, mert megtanítottak rá, hogyan írjam. A célom pedig az, hogy 
rábeszéljelek, hadd tanítsanak meg Téged is.
Tudom, egyszerűbb beköltözni a Valótlan Villába, mint elmélyülni Márai Sán-
dor életrajzában. Tisztában vagyok vele, könnyebb értéktelen celebbé, mint a 
világ dolgaira nyitott újságíróvá válni.
Akkor miért válaszd ezt a szakirányt? Mert szeretsz írni. Az írás szeretete a leg-
fontosabb! Amit szeretnél megtanulni, azt meg is tanulod. Örömödet leled egy 
tökéletes hír megszerkesztésében; mert bármilyen világban is élünk, hitelesen és 
pontosan tájékoztatni jó. Kibontakoztatod írói képességeidet, megmutatod írói 
vénádat: írsz egy szellemes tárcát – könnyed hangvételű, igényes írást –, „kis 
színest”, közelebbi barátságot kötsz a műfajok királynőjével (riport), fantáziálsz 
egy saját regényről, lélekben felkészülsz a Pulitzer-díjad átvételére.
Akkor miért válaszd ezt a szakirányt? Mert van lehetőséget gyakorolni, média-
műhelyeink nyitott kapuval várnak. Tudósíthatod a Lícium Médiaportált az 
iskolai ünnepségről, leírhatod gondolataidat a Debreceni Főnixben, beleszip-
panthatsz a szerkesztőségi élet semmihez sem hasonlítható illatába.
Akkor miért válaszd ezt a szakirányt? Legyél nagyon jó valamiben, legyél na-
gyon jó sport- vagy politikai újságíró. Ady például csak egy volt, soha többé nem 
lesz hasonló tehetség – hallom sokszor. Badarság! Én azt mondom, Te is lehetsz 
jobb nála. Miért is ne? Olvass jót, írj még jobbat, aztán ha másban nem is, a 
saját nevedben gyönyörködhetsz a cikk végén.
Akkor miért válaszd ezt a szakirányt? Mert elhiszed nekem, a Kölcsey-főiskola 
oktatóitól lehet tanulni. Nemcsak mondják, teszik is! Írásaikat hamar megta-
lálod; olvass, írj, reflektálj, szinte észrevétlenül légy kollégájuk. Segítségükkel a 
főiskolai falain kívül is gyakorlati helyhez juthatsz. Gondolj arra, ez a lehetőség 
nem kiváltság, pusztán a kitartó munkád eredménye lehet.
Akkor miért válaszd ezt a szakirányt? Mert később lehetsz olyan végzős hallgató, 
akit arra kérnek, írjon az írott sajtós élményeiről. E sorok írója pedig örömmel 
tett eleget a kérésnek – naná, hiszen olvashatja a saját nevét a cikk végén!

Papp Máté

lekkben mesélek

Kreatív vagy? Szereted önmagad kife-
jezni? álmodozol egy saját filmről? Ha 
így érzel, akkor ne tétovázz: felvételizz 
a Kölcsey-főiskola kommunikáció 
szakára, és legyél oszlopos tagja a tele-
víziós műhelyünknek, a Kölcsey Stú-
diónak! Várunk téged a beiratkozásod  
után, akár azonnal! ugyanis nem mu-
száj az órarendre várnod, hogy a kö-
telező tárgyak tanulása során alászállj 
a (föld)szintje alá, az alagsorba… Ha 
tévézni szeretnél, megismerni a mű-
sorgyártás alapfogásait, azt bármikor 
megteheted. Csak a szabad időd szab-
hat határt. 
ugorj fejest a mélységekbe, hogy az-
tán tehetséges filmesként az egekbe 

repülhess! a lehetőségek tárháza vár 
rád a szakmai tárgyak elsajátításán 
kívül: kipróbálhatod magad egy tele-
víziós adásban műsorvezetőként, vagy 
lehetsz kőkemény gyártásvezető. 
Stábok tucatjait mozgatod egy-egy 
híradó alkalmával, de odatarthatod a 
mikrofont Vujity Tvrtko vagy Pálffy 
István orra alá. Mit kér ezért cserébe a 
Kölcsey Stúdió? Elsősorban a televízi-
ós szakma szeretetét, a szakmai aláza-
tot, kitartást, szorgalmat, ambíciót, na 
meg sok-sok ott töltött órát, a kamera, 
a vágógép előtt görnyedve, együtt iz-
gulva és örülve első „gyermeked”, saját 
filmed születésén.

K. S.

A mi „hollywoodi” stúdiónk

nem is gondolnánk, mennyi min-
dent rejt a Kölcsey-főiskola alagsora, 
s valójában mi minden zajlik odalent.
újságírókat látunk, akik az elektro-
nikus sajtó szépséges útvesztőit járják 
be nap mint nap; aztán szerkesztőket 
is látunk, s persze technikusokat. mi 
ezúttal visokay Dezsőt látogattuk 
meg, „második otthonában”: a vágó-
szobában.

» Megbeszéltük, hogy jövök, de plusz 
dolgod mindig akadhat... szóval nem 
zavarlak?
› Éppen jókor jöttél. Van itt egy mozi, a 
diákélet kollégista hangulatát dolgozza 
fel. Ezen ügyködöm, ezt vágom most.

» Itt mostanában csak vágás-technikával 
foglalkozol?
› Ennél összetettebb a munkám. a tör-
ténet annyi, hogy a főiskolán 2007 óta 
dolgozom, előtte másfél évig az alföld 
Televíziónál voltam. Lényegében azt 
is Enyedi Gábornak köszönhetem, 
aki már akkor is a főiskolán oktatott, 
mint a rádió és a tévéstúdió műszaki 
vezetője. Ő szólt, hogy lenne munka a 
Méliusz rádióban, ahol kezdetben ki-
zárólag hanganyagokkal dolgoztam, de 
volt olyan időszak is, amikor szó szerint 

hétfőtől vasárnapig bent voltam. aztán 
már a Kölcsey Stúdióban is vállaltam 
feladatokat, szóval több területen is 
közreműködök.

» A vágástechnikát egy fajta művészet-
ként képzelem el... 
› Igen, lehet ezt művészetnek is nevez-
ni. De hidd el, az operatőrön – aki az 
adott helyszínen, az adott időpontban 
rögzíti az eseményeket – sokkal több 
múlik, mint rajtam. az én munkakö-
röm nagyon is kötött. az operatőr és 
a szerkesztő, amikor bejön hozzám 
kis kazettájával, elmagyarázza, mi az 
elképzelése. nyilván hozzá kell igazod-
nom. Én hozott anyagból dolgozom. 
Korrigálni tudok, de világot felforgató 
csodát nem tudok produkálni… 

» De nap mint nap alkotsz valamit...
› Igen, produktumokat hozok lét-
re, amolyan szellemi termékeket. De 
mondom, én csupán a hozott anyag-
ból dolgozom. Egyébként mindig is a 
mögöttes dolgok foglalkoztattak, hogy 
az adott technikából mit lehet kihozni. 
Kezdetben a filmvilág vonzott, műszaki-
technikusi oldalról. Később a televízió 
ragadott magával, s elértem, hogy ezen 
a területen dolgozhatok. 

» Talán a televízió aktuálisabb? A szemé-
lyiséged jobban ki tud teljesedni a gyor-
sabb dolgokban? Hiszen a film elmélyül-
tebb. Arra „van idő”. Arra „kell” idő.
› Engem maga a műszer, maga a ka-
mera érdekelt. És érdekel a mai napig. 
amit ki tudok hozni a szerkezetből. 
amikor például Budapesten elvé-
geztem egy tanfolyamot, már a fotó-
művészt próbálták előhívni belőlem. 
Fotóznom kellett: embert vagy tájat. 
Ebből sokat tanultam. Gazdagodtam 
minden feladat által, de nem azt kap-
tam, amit vártam, mert mindig is az ér-
dekelt, ami a kész dolog, a produktum 
mögött van.

» A mostani munkaköröd akkor vala-
melyest elégedettséggel tölt el téged. De 
avass be, miből is áll egy vágástechnikai 
folyamat egészen pontosan?
› Ez egy nagy türelmet kívánó, gondos 
és precíz munka. Erre is idő kell, mint 
ahogy mondtad, a nagyjátékfilm elké-
szítéséhez is. nézzük akár az író vagy a 
rendező szemszögéből. Mi itt egy adott 
programmal dolgozunk, fontos a tü-
relem, de az sem történhet meg, hogy 
alapvető műveletekkel húzzuk az időt; 
mert ezek már rutinfeladatok.  Gon-
dolj csak arra, hogy egy másodperc, 

amit a tévében látsz, 25 kockából, 
azaz frame-ből áll. Én azokat a kocká-
kat – akár – egyesével is láthatom. És 
van olyan film, amely akár fél órás is 
lehet. Most egy kolis életet bemutató 
mozin dolgozom. Már vagy két hete, 
mert mindennek rendben kell lennie. 
Hogy én mennyire haladok, nagyban 
függ attól, a szerkesztővel mikor tudok 
tanácskozni, hiszen ő a szellemi termék 
megalkotója. nagyon fontos, hogy a 
kommunikáció szakos hallgatók tanul-
ják és értsék ezt a területet.

Bogdán Szilvia

Régóta vágja
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Felsőfokú szakképzés: 
a főiskolai, egyetemi tanulmányok főpróbája

az Országos Képzési jegyzékben rögzített felsőfokú szakképesítések előfeltétele a sikeres 
érettségi vizsga. a képzés felsőfokú oktatási intézményekben vagy velük megállapodást 
kötő középiskolákban, szakképző intézményekben történik. 
a felsőfokú szakképzési szak a diplomás képzés főpróbájának is tekinthető, mivel az itt 
megszerzett kreditpontoknak legalább a harmadát beszámítják a kommunikáció és mé-
diatudomány szakon vagy a tanító szakon. a felsőoktatási intézményben induló felső-
fokú szakképzésre a főiskolai és egyetemi felvételin használatos felsőoktatási felvételi lap 
kitöltésével lehet jelentkezni. Ez esetben a felvételi eljárásra is hasonló szabályok vonat-
koznak, de a sikeres felvételi jóval könnyebb, mint a diplomás képzés esetében. 
a Kölcsey-főiskola négyféle – ifjúságsegítő, intézményi kommunikátor, sajtótechnikus,  
sportkommunikátor – felsőfokú szakképzést oktat. 

júságsegítő

az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, ér-
dekvédelmi és civilszervezetek alkalmazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok fele-
lőse, s így a legfelsőbb szintű vezető közvetlen munkatársa. Tanácsaival segíti a döntések kialakítását, 
elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések különböző szintű fogadtatásához, mind 
a politikai, kulturális és társadalmi szférában, mind a konkurencia köreiben. Felelős a szervezet, 
intézmény egységes arculatáért, gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kom-
munikációs kapcsolatairól.
az intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés négy féléves. a képzés sajátossága az elméle-
ti ismeretekkel megalapozott gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai 
képzés, a korszerű informatika alkalmazására való felkészítés, a magas színvonalú nyelvi képzés és a 
szakmai gyakorlat.
az eredményes szakmai vizsgát követően a tanulmányaikat kommunikáció és médiatudomány Ba 
szakon folytatni szándékozó hallgatók esetében a krediteknek legalább az egyharmadát elfogadják. a 
kreditbefogadás teljesül az írott és elektronikus sajtó szakirány, valamint a szervezeti kommunikáció 
és Pr-szakirány választása esetén.

a sajtótechnikus az országos nyomtatott sajtóban, a hagyo-
mányos és elektronikus médiában a vezető szerkesztők asz-
szisztense, illetve az újságíró közvetlen segítője. a regionális 
nyomtatott sajtóban fő munkaterülete a médium arculatá-
nak megtervezése, szerkesztése. Ismeri a lapelőállítás hagyo-
mányos és modern formáit, a szövegszerkesztés műveleteit és 
az elektronikus lapkészítés folyamatát. 
a nyomtatott sajtóra szakosodva képszerkesztőként, arcu-
lattervezőként, művészeti tanácsadóként dolgozhat. Számí-
tástechnikai és szoftverüzemeltetői ismereteinek birtokában 
részt vesz a kiadvány megtervezésében, tördelésében, nyom-
dai előkészítésében, esetenként kivitelezésében.
az elektronikus sajtóra szakosodott sajtótechnikus munka-
társ szerkesztőként, arculattervezőként, művészeti tanácsadó-
ként közreműködhet az elektronikus sajtóban (rádióban és 
televízióban) a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produk-
ciókban. részt vesz a produkció technikai hátterének szava-
tolásában.
a web-tervezésre szakosodott sajtótechnikus munkatárs első-
sorban web-dizájnerként, internetes arculattervezőként sze-
repel az internetes médiában. részt vesz az oldal megterve-
zésében és kivitelezésében, karbantartásában és frissítésében. 
a sajtótechnikus felsőfokú szakképzés négy féléves. a képzés 
sajátossága az elméleti ismeretekkel megalapozott gyakorlat-
orientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai 
képzés, a korszerű informatika alkalmazására való felkészítés, 
a szakmai gyakorlat.
az eredményes szakmai vizsgát követően a tanulmányai-
kat kommunikáció és médiatudomány Ba szakon folytat-
ni szándékozó hallgatók esetében a krediteknek legalább az 
egyharmadát elfogadják. a kreditbefogadás teljesül az írott 
és elektronikus sajtó szakirány és szervezeti kommunikáció és 
Pr-szakirány választása esetén.

ajtótechnikus

a kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítvá-
nyok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkal-
mazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok 
felelőse. a sportkommunikátor, mint az intézmények egyik al-
rendszerének kommunikátora, a legfelsőbb szintű vezető egyik 
közvetlen munkatársa. Tanácsaival segíti a döntések kialakítá-
sát, elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések 
különböző szintű fogadtatásához. Felelős a szervezet, intézmény 
egységes arculatáért, gondoskodik az adott intézmény, szervezet 
különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól. a sportkom-
munikátorok jártasságot szereznek az online, a nyomtatott és 
az elektronikus sportújságírás, valamint a menedzseri feladatok 
területén egyaránt. Szakirányú képzettségüknek köszönhetően 

sportegyesületek, sportrendezvényeket szervező intézmények, 
vállalkozások kommunikációját irányíthatják.
a sportkommunikátor felsőfokú szakképzés négy féléves. a 
képzés sajátossága az elméleti ismeretekkel megalapozott gya-
korlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szak-
mai képzés, a korszerű informatika alkalmazására való felkészí-
tés, a magas színvonalú nyelvi képzés és a szakmai gyakorlat.
az eredményes szakmai vizsgát követően a tanulmányaikat 
kommunikáció és médiatudomány Ba szakon folytatni szán-
dékozó hallgatók esetében a krediteknek legalább az egyharma-
dát elfogadják. a kreditbefogadás teljesül az írott és elektroni-
kus sajtó szakirány, szervezeti kommunikáció és Pr szakirány 
választása esetén.

portkommunikátor 
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tézményi kommunikátor

nagy a társadalmi igény ifjúságsegítő szakemberek iránt: ők első-
sorban – kortárs segítőként – azokon a színtereken dolgoznak, ahol 
lehetőségük nyílik a krízishelyzetek megelőzésére, módjukban áll 
felismerni az életvezetési, munkavállalási nehézségeket, és közre-
működni átképzésben, pályamódosításban, egészségfejlesztésben, 
szabadidő-szervezésben és a már említett, fontos tevékenységi terü-
leteken. az ifjúságsegítő információs és tájékoztató, tanácsadó tevé-
kenységet végez. a szociális segítés alapfeladatait látja el. Fejleszti a 
fiatalok társadalmi részvételét, közösségi aktivitását. a szakképzett-
séggel betölthető munkakörök: szociális és gyermekvédelmi ügyin-
téző, szociális asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő, kulturális 
szervező munkatárs, egyéb kulturális foglalkozások. 
Ifjúságsegítő tevékenységet a hazai és a nemzetközi gyakorlatban is 
számos kormányzati és önkormányzati intézmény, iskola, egyház, 
civilszervezet folytat. Gyakorlati képzési partnereink: a Mobilitás 
regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda, az amerikai Kuckó, a Csa-
pókerti Közösségi Ház, a Debrecen-Széchenyi kerti református 
Egyházközség, a DMjV reménysugár Otthon, az Életfa Segítő 
Szolgálat, a Hang-Kép Kulturális Egyesület, a Köz-Ért Egyesü-
let, a MEzOn Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, az Úton 
Egyesület.
a képzés négy féléves, államilag támogatott. a szakképzést köve-
tően a tanulmányok folytathatók, elsősorban a tanító szakon, de 
kreditbefogadás bármely szakon kérhető. 

In
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Ha nem szerepel a szüleid vagy a saját terveid között, hogy diplomát 
szerezz, ez nem jelenti, hogy számodra ne nyílna lehetőség a felsőokta-
tásban. A felsőfokú szakképzési szakok bár nem diplomás képzések, de a 
magyar felsőoktatás részét képezik. 

Ha e szakok valamelyikére jelentkezel, teljes jogú főiskolai polgárrá válsz, 
és ugyanazok a lehetőségek nyílnak meg előtted, mint a diplomás kép-
zésbe járó társaid előtt. Kaphatsz ösztöndíjat, jelentkezhetsz a főiskola 
kollégiumába (így nem kell albérletet fenntartanod), jár a diákigazolvány 
és annak kedvezményei, továbbá igénybe veheted a hallgatók előtt nyit-
va álló intézményen belüli lehetőségek bármelyikét. Szerepet vállalhatsz 
a hallgatói önkormányzatban, beiratkozhatsz a főiskolai könyvtárba „jel-
képes” összeg ellenében, használhatod a főiskola számítógépes parkját és 
a hallgatók számára fenntartott e-Learning tanulmányi rendszert. nem 
utolsó sorban részesévé válhatsz a főiskolai diákéletnek, amelynek csak az 
egyik szelete zajlik az intézmény falain belül. nem túlzás azt állítani, hogy 
ezek a diákévek vonatkoztatási pontot jelenthetnek a későbbi életszaka-
szokban is. 

a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet három felsőfokú szak-
képzést is működtet: intézményi kommunikátor, sportkommunikátor és 
sajtótechnikus. Miben térnek el ezek a diplomás képzéstől? Először is ide 
könnyebb bekerülni, mert a ponthatár lényegesen alacsonyabb, mint a 
kommunikáció és médiatudomány alapszak esetében, továbbá a végzés-
nek nem feltétele a középfokú nyelvvizsga. rövidebb a tanulmányi idő, 
mindössze 4 félév, és kevesebb kreditet kell gyűjtened. a képzés pedig még 
inkább gyakorlatorientált, s a végén szakmai vizsgával zárul. a sikeres vizs-
gát követően egy OKj-számmal nyilvántartott szakma ismeretéről kapsz 
dokumentumot. Korábban munkába állhatsz, mint a diplomás képzésbe 
járó társaid. Ha a tanulmányaid alatt megjönne a kedved a kommunikáció 
szakhoz, még nem késtél le semmiről. a sikeres felvételi eljárást követően 
viszont nem kell az alapszak mind a �80 kreditjét megszerezned, mert leg-
alább 40 kreditet a kreditelfogadás keretében jóváírunk. Több időd marad 
az önképzésre és szabadidős tevékenységekre, mint társaidnak.

a szakmai gyakorlatok ideje alatt megismerhetnek a különböző képzési 
helyeken, szakmai műhelyekben, önkormányzatoknál, civil szervezeteknél 
vagy cégeknél, s ha előrelátó vagy, Te is szakmai kapcsolatokat létesítesz, 
hogy a szak elvégzését követően könnyebben találj munkát.

K. Sz.

Szakképzés felsőfokon

Feledhetetlen, egyedi, pótolhatatlan és életre szóló élményeik között emlegetik 
az Erasmus-programban való részvételüket azok a hallgatók, akiknek lehetőségük 
nyílt néhány hónapot külföldön tölteni. E rövid idő alatt tapasztalatokat gyűjthet-
tek és – mint mondják – kinyílt számukra a világ. 
a Kölcsey-főiskola �997 óta vesz részt az Erasmusban, mely a felsőoktatásban 
dolgozók és tanulók számára teremt pályázati lehetőségeket. E programban évente 
mintegy 20 kölcseys hallgató tölthet �–4 hónapot külföldön, a főiskola valame-
lyik partnerintézményében. az elutazó diákokat a program ösztöndíjjal támogatja. 
ami a helyszínt illeti, a vállalkozó szellemű hallgatók választhatnak ausztria, né-
metország, Finnország, Hollandia, románia, írország és Dánia több városa közül. 
Sokuknak meghatározta a jövőjét az, hogy egy fél évet külföldön tölthettek el. 
íme, néhány részlet nyilatkozataikból, beszámolóikból. zárójelben a programban 
való részvétel színhelye olvasható. 

Megtapasztalhattuk az önállóságot, függetlenséget és új dolgokkal járó kezdeti ne-
hézségeket. az osztrákok nagyon vidámak, nyugodtak és segítőkészek. Egyedül az 
étkezési szokásaik voltak furcsák, hiszen sokkal kevesebb fűszert és húst fogyasz-
tanak, mint mi. Ezek az élmények feledhetetlenek, egyediek és pótolhatatlanok. 
Emiatt megéri utazni, barátkozni, tanulni és idegen nyelven beszélni. Egyszerűen 
kinyílt a világ... Ez az Erasmus! (Fekete Henrietta, ausztria, Feldkirch)

az egyetemen, ha kellett, a tutorok (mentorok) százszor is elmagyarázták, mik a 
legfontosabb teendőink, figyeltek ránk, segítették ottlétünket. Természetesen a kint 
töltött idő nem csak a suliról szólt. Több, iskolán kívüli programot is szerveztek 
nekünk. Már az első napokban ellátogathattunk Mikulásfalvára az igazi Mikulás-
hoz. Mindig volt valami esemény (hómobilos kirándulás, rénszarvasverseny), ame-
lyen részt vehettünk. Életre szóló élményeim egyike volt ez a félév. Ha lehetőségem 
lenne rá, akár holnap visszamennék. (Nagyházi Anna, Finnország, rovaniemi)

a fogadó főiskola által több általános iskolában jártunk, így a gyakorlatban is meg-
ismertük, hogyan zajlanak a holland tanórák. Sokat kirándultunk, ellátogattunk 
múzeumokba, különböző intézményekbe. Bejártuk Dordrecht-et, Hágát, és az 
Európai Parlamentet is így ismertük meg. (Aranyi Zita, Hollandia, rotterdam)

azért választottam Hollandiát, hogy más módon is tanulhassak a nemzetközi tren-
dekről, kommunikációról és Pr-ről. a céglátogatások voltak számomra a legérté-
kesebbek, mert lehetőségem nyílt olyan kommunikációs szakemberekkel együtt 
dolgozni, akik a saját szakterületükön mind a világ elitjéhez tartoznak. Ez egy igazi 
megmérettetés volt számomra! (Tőzsér Barnabás, Hollandia, Ede)

Két csoporttársammal együtt töltöttem el három és fél hónapot Dublinban. Egy 
családnál béreltünk két szobát. Egy véletlen folytán munkaadónkká is váltak, az 
édesanya ugyanis gyerekzsúrok szervezésével foglalkozott. Eljutottunk írország ne-
vezetes helyeire is, ezek életem eddigi legszebb látványát nyújtották. Szerintem az 
ír oktatási rendszer jóval lazább, mint a magyar. az írek életvitelükből adódóan 
lazábban veszik a dolgokat. (Balogh Noémi, írország, Dublin)

a külföldi tapasztalat minden pénzt megér. Hamar rájöttem, hogy nem kell per-
fekt módon beszélni az adott nyelvet. Ezt mi viccesen csak „Erasmus-nyelvnek” 
neveztük. a művészeti órákra érdemes bejárni, mert a németek nagyon kreatívak. 
Táncórán például a mozgás és ritmus megismertetése volt az elsődleges cél, tan-
tárgy-pedagógiával egybekötve. Szokatlan volt, de nagyon élveztem. (Józsa Éva, 
németország, Weingarten)

Cs. R. V.

rasmus Téged is vár

portkommunikátor 
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Az oldal fotóit B. Csák Amarilla készítette
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A legtöbb hallgató számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy a min-
dennapi tanulás mellett hogyan tudna kikapcsolódni, megszabadulni a 
hétköznapok szürkeségétől. A Kölcsey-főiskolán természetesen több terü-
leten, számos lehetőség közül válogathatnak a felvett hallgatók.

nagyon sok leendő és már aktív tanuló számára fontos, hogy mozoghasson 
illetve, hogy „karbantarthassa” magát. az iskola ezt lehetővé is teszi, a heti 
rendszerességgel megtartott ingyenes aerobik órákkal, valamint a röplab-
da- és fociedzésekkel. az évente megrendezendő sportnapon pedig minden 
vállalkozó szellemű diák kipróbálhatja magát a barátságos meccsek keretein 
belül, valamint több sportágban is lehetőség nyílik arra, hogy egyetemi és 
egyéb bajnokságokon méressék meg magukat az efféle próbatételeket ked-
velő hallgatók. Ezek mellett természetesen a kulturális területen is nyílnak 
lehetőségek a tanulók számára. Többek között a rajz tanszék által meg-
hirdetett pályázatok által (pl.: karikatúra-pályázat). Emellett lehetőség van 
arra, hogy a Csokonai Színház előadásaira kedvezményes bérleteket igé-
nyeljenek a főiskola hallgatói.

a Hallgatói önkormányzat a jövő évtől szorosabb kapcsolatot szeretne 
kiépíteni a CCuSa elnevezésű programmal, mely arra ad lehetőséget, hogy 
a tanulók nyári szünet idején elutazzanak az Egyesült államokba, és ott az 
általuk választott területen, gyerekek táboroztatásával foglalkozzanak. Ez a 
program kiváló esély arra, hogy hallgatóink nyelvet tanuljanak illetve, hogy 
a nyári időszak alatt keresetet szerezzenek. Hasonló lehetőségeket kínál az 
Erasmus is, mivel esélyt ad a diákoknak, hogy három hónapig külföldön 
folytassák a tanulmányaikat. 

Ezek mellett persze a könnyedebb szórakozásra vágyók is megtalálhatják 
a kedvükre való rendezvényeket. Minden évben megtartják az első éves 
hallgatók számára a gólyatábort, illetve az egyetemmel közös gólyabált, 
valamint a gólyanapot. Emellett a főiskola kollégiumának (Maróthi-kol-
légium) udvarán számos alkalommal tartanak közös főzéseket. Ezek az 
események kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a hallgatók ismeretsé-
geket kössenek, illetve hogy kellemes társaságban és családias hangulatban 
töltsenek el együtt egy napot. az elmúlt négy évben a különböző iskolai 
rendezvényeken (pl.: médianapon, gólyatáborban, szakesten) sok magyar 
híresség is megfordult. Vendégünk volt például Kiss ádám, Vujity Tvrut-
ko, Karafiáth Orsolya, ranschburg jenő, jáksó László, Soma, Sebestyén 
Balázs, Szujó zoltán, Hamvai PG. óraadóink között pedig a média olyan 
közismert személyiségeit találhatjuk, mint Bálint István vagy Pálffy István. 
S a híres riporter, Vértessy Sándor, a Magyar Televízió örökös tagja is hos-
szú évekig tanított a főiskolán.   

Nagy Dorina

Almási Zsuzsa, rTL Klub, szerkesztő
Andriska János, DTV, animátor, grafikus
Bokor Judit, Kölcsey-főiskola, technikai szerkesztő
Csapó Lajos, Debreceni Sportiskola, atléta
Dr. Csinády Rita Veronika, Kölcsey-főiskola, szerkesztő, Pr-munkatárs
Czine Tamás, City TV, szerkesztő-riporter, műsorvezető
Dobos Zita, Tiszántúli református Egyházkerület, sajtóreferens
Ézsiás Anikó, Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára, osztályvezető
Fazekas László, FM 95, műsorvezető
Fehér Zsuzsanna, Hír TV, szerkesztő
Fejes Márton, fotóriporter
Dr. Fodor Péter, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, főigazgató
Fórián Csilla, Debreceni Tollaslabda Club, tollaslabdázó
Gál Zoltán, Duna TV, műsorvezető
Garan Beáta, MTV Miskolci Körzeti Stúdió, Echo TV, szerkesztő, riporter
Dr. Goda Éva, Kölcsey-főiskola, főiskolai tanár, szakfelelős (könyvtár szak)
Grabovszki Anikó, Független Hírügynökség, szerkesztőségvezető
Győrösi Pál, TIGáz zrt., sajtószóvivő
Harmati Edina, Kölcsey-főiskola, szerkesztő
Hradeczky Viktor, alföld TV, munkatárs
Irinyi Gabriella, képzőművész, grafikus
Istenes Virág, képzőművész, grafikus
Kenéz Márta, MTV Debreceni Körzeti Stúdió, gyártásvezető
Kerekes Sándor, MTV Debreceni Körzeti Stúdió, stúdióvezető
Kiss Ferenc, MTV Híradó, szerkesztő, riporter
Kiss Róbert, rádió �, kereskedelmi igazgató
Kiripolszky Tamás, sportújságíró, keresztrejtvény-készítő
Kovács Anikó, Kölcsey-főiskola, szerkesztő, Pr-szakreferens
Kovács Judit, Flex - Hungary Debrecen Torna - aerobik Sportegyesület, aerobikos
Kulcsár Tamás, DVSC-TEVa, labdarúgó
Láposi Teréz, Vojtina Bábszínház, tervezőművész
László János, képzőművész, grafikus
Layer Tamara, alföld TV, riporter, műsorvezető
Lipták Tamás, Debreceni Sport Szolgáltató Kft., triatlonista
Ludman Éva, képzőművész
Martin Csaba, filmrendező, producer
Mezősi Tímea, Eötvös DSE, röplabdázó
Monori Mária, MTV Híradó, szerkesztő
Mózes-Rácz Emese, Békéscsabai Előre nKSE, kézilabdázó
Papp Károly, grafikusművész
Petneházi Attila, Hajdú-Bihari napló, szerkesztő, újságíró
Dr. Pető Zsolt, alföld TV, kommunikációs szakember
Rácz Edina, nők Lapja, a Mai nő, www.csajokamotoron.hu, újságíró
Rutkovszky Ede, Európai atlétikai Szöv., Svájc, verseny koordinátor, triatlonista
Szabó Tamás, neo FM /korábbi Sláger rádió/, műsorvezető
Szebeni István, DTV, MTV, TV2, Duna TV, hírolvasó, műsorvezető
Szeidl Marianna, előadóművész
Szénási Miklós, Debrecen hetilap, főszerkesztő
Szöőr Ádám, Hajdú-Bihari Fejlesztési Ügynökség, szakmai referens
Társi István, Magyar rádió, Cívis rádió, szerkesztő
Tatár Tímea, alföld TV, szerkesztő, műsorvezető
Tóth Pál György, TV2, operatőr
Turzai Nóra, Kölcsey-főiskola, tördelőszerkesztő
Varga Tamás, TDK Epcos, kosárlabdázó
Viczai Henrietta, költő
Vida Gyula, DTV, szerkesztő-riporter
Vojtkó Ferenc, DTV, szerkesztő

Sz órakoztató diákélet

Ők is a Kölcsey-főiskolán tanultak...
A siker útján

Minden további adat, szakleírás megtalálható a főiskola honlapján: 
www.kolcseyfoiskola.hu a Felvételizőknek rovatban.

Keress minket a Facebookon is!


