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Hírek, információk
1. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, november 6-án 14 órai kezdettel
kerül sor a Kar négy egyetemi tanárának a bemutatkozó előadására a Kari Konferenciateremben. Az
előadások 30 percesek, melyek után lehetőség lesz kérdésekre, hozzászólásokra.
– Albert Sándor (Francia Tanszék): Hogyan fordítsuk a fordíthatatlant? (A fordítás paradoxonai)
– Pászka Imre (Szociológia Tanszék): Antropogén-természeti tényezők együtthatása
- Szőke Katalin (Szláv Intézet): A művészetek szintézisének elve a XX. századelő orosz
kultúrájában
– Zimonyi István (Történeti Intézet): A magyarság korai történetének sarokpontjai. Elméletek az
újabb irodalom tükrében
Dékán úr a rendezvény idejére oktatási szünetet rendelt el annak érdekében, hogy a Kar oktatói és
hallgatói részt vehessenek az előadásokon.
2. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, november 6-án 11 órai kezdettel
kerül sor a Pro Facultate kitüntetés átadására a Kari Konferenciateremben. A kitüntetést Csernus
Sándor, a Kar dékánja adja át Detlef Haberland (Universität Oldenburg) professzor úrnak.
Az ünnepélyes díjátadás után kerül sor a „Hermann Hesse und die Moderne” című
konferenciakötet bemutatására, amelynek kiadói az ünnepelt és Horváth Géza, tanszékvezető egyetemi
docens.
Ezt követően Detlef Haberland 18 órai kezdettel előadást tart a SZAB Székházban „Theodor
Fontanes Graf Petőfy – Ein Ungarisches Drama?” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
3. A 2013. október 10-én megtartott 2013/2014. tanévi I. rendes Kari Tanácsülés határozatai:
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a Frankofón
Egyetemi Központ létrehozását a Szegedi Tudományegyetemen. (63/2013.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja:
– a 2012. év zárásáról szóló pénzügyi beszámolót. (64/2013.)
– a 2013. év dologi költségvetésére vonatkozó javaslatot. (65/2013.)
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4. A Cátedra José Carlos Mariátegui című limai on-line folyóirat október 28.-án megjelent 14.
számában a szegedi Hispanisztika Tanszék megalapításának 20. évfordulója kapcsán központi
helyet kapnak a tanszék hírei.
A folyóirat közli a november 7-i és 8-i ünnepi események programját, interjút közöl Anderle
Ádámmal a szegedi Peruval és Latin-Amerikával kapcsolatos kutatásokról, és közli Jancsó Katalin
adjunktusnak a perui Asociación Pro-Indígena történetéről írt 40 oldalas tanulmányát.
A szegedi latin-amerikanisták még Wittman professzor kezdeményezésére alakítottak ki jó
kapcsolatokat limai kutatókkal, Anderle Ádám Peru történetével kapcsolatos latin-amerikai
tudományos díja pedig (Premio Casa de las Américas, 1980) tovább erősítette a kapcsolatokat.
Szegeden két perui kutató védte meg doktori értekezését, Jancsó Katalin pedig perui kutatásai
alapján a korai indigenismo témájában védte meg PhD-értekezését.
A folyóirat José Carlos Mariátegui fia, Sandro Mariátegui – volt miniszter, miniszterelnök és
a perui szenátus elnöke is, aki negyven éven át volt kapcsolatban a szegedi centrummal – 2013.
szeptember 28-án, 91 évesen bekövetkezett halála kapcsán a tanszék részvétnyilvánításával
kapcsolatos levelét is közölte.

Személyi hírek
1. Anderle Ádám, a Hispanisztika Tanszék professor emeritusa augusztus 20-a alkalmából a Magyar
Érdemrend Tisztikeresztje Polgári Tagozat állami kitüntetésben részesült.
2. Hans-Martin Gaertner (MTA Nyelvtudományi Intézete kutatóprofesszora) Neumann János
Ösztöndíjat nyert el az Általános Nyelvészeti Tanszékre, a Pragmatika Centrumba. Az ösztöndíj
kezdete 2013. szeptember 1., időtartama 16 hónap.
3. 2013. szeptember 28-án a budavári Bécsi kapu téri evangélikus templomban gyászistentiszteleten
emlékeztek meg Karunk és a néprajzi tanszék címzetes egyetemi docenséről, a tragikus körülmények
között elhunyt Grynaeus Tamás pszichiáter főorvosról és néprajzkutatóról.
4. Povedák Kinga doktorjelölt, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport tudományos
segédmunkatársa az American Folklore Society által meghirdetett Don Yoder Graduate Paper Prize
pályázatán az Ashgate kiadónál sajtó alatt lévő „Catholicism in Transition: The 'Religious Beat'
Movement in Hungary” című tanulmányával első díjat nyert. Az eredményt az American Folklore
Society 2013. évi, Providenceben megrendezett kongresszusán hirdették ki.

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. A Hispanisztika Tanszék ebben az évben ünnepli alapításának huszadik évfordulóját. Erről a
fontos eseményről színes ünnepi rendezvénysorozattal emlékezünk meg 2013. november 7-én és 8-án,
a Magyar Tudomány Hetében. A rendezvénysorozatra, melynek programja megtekinthető a
www.hispanisztikaszeged.hu címen, szeretettel várunk minden érdeklődőt.
2. Berta Tibor, a Hispanisztika Tanszék tanszékvezető egyetemi docense szeptember 25-én
„Tradición versus innovación en la sociedad y en la gramática. Cuestiones de la expresión de géneros
en las lenguas romances de la Península Ibérica” címmel előadást tartott a Temesvári Vest Egyetem és
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a SZTE közös szervezésében „Antigüedad y (post)modernidad en Romania (Antikvitás és
(poszt)modernitás a Romaniában” címmel megrendezett nemzetközi konferencián.
3. Mukusheva Raushangul, az SZTE BTK Altajisztika Tanszékének kazak lektora részt vett az
Európai Unió támogatásával, a "Dél-alföldi Felnőttképzési és Szakképzési Tudástár és Tanácsadó
Központ" c. project keretében (TÁMOP-2.2.4-11/1) SZTE JGYPK által 2013 oktober 17-19 -en
szervezett Felnőttképzési és szakképzési nemzetközi tudomanyos konferencián "Lifelong Education
in Kazakhstan" című előadással.
4. 2013. október 17-én Professzor Sztyepan Konsztantinovics Kologyeznyikov az ÉszakkeletOroszországi Föderatív Egyetem (Jakutszk, Oroszország) oktatója előadást tartott az Altajisztikai
Tanszék hallgatóinak „Jakutia oktatás- és kultúrpolitikája és a szaha nyelv helyzete
Oroszországban” címmel.
5. Szabados György tudományos főmunkatárs (MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai
Kutatócsoport) Veszprémben, 2013. október 3-án „A többirányú ethnikus fejlődés lehetséges
magyar példájáról” címmel előadást tartott a "Hadak útján." A népvándorlás-kor fiatal kutatóinak
XXIII. konferenciáján.
6. A Magyar Történelmi Társulat 2013. évi vándorgyűlésének keretében „Háborús mindennapok a
hátországban és a hadszíntéren 1939–1945” címmel 2013. október 3-4-én Szegeden megrendezett
konferencián a Történeti Intézet több oktatója szerepelt. Előadást tartottak:
A. Sajti Enikő: „…megszűnt a szabadság szeplőtelen fogantatása.” Várady Imre hétköznapjai a
Bánátban 1941 – 1945
Csernus Sándor: Francia hadifoglyok Magyarországon
Giczi Zsolt: Az evangélikus egyház szerepvállalása a magyarországi háborús propagandában
Karsai László: Zsidó hétköznapok Endre László alispán vármegyéjében 1938–1943
Pihurik Judit: „Utasítás hátországba távozók számára” – feljegyzések a hadszíntérről
7. 2013. október 4-én Szikszón tartottak konferenciát Petrasevics J. Nicefor görög katolikus
lelkipásztor és népénekkutató halála alkalmából, amelyen Barna Gábor, a Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszék egyetemi tanára és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport vezetője
előadást tartott „Görög katolikus búcsújáróhelyek az egykori Észak-kelet Magyarországon” címmel.
Az MTA Pécsi Területi Bizottsága és Szegedi Területi Bizottsága által Pécsen 2013.
szeptember 13-14-én rendezett „Gyökerek, utak, jövők: az anyanyelv megőrzésének kérdései a
Kárpátmedencében” című nemzetközi konferencián Barna Gábor „A találkozás helyszínei búcsújáró helyek és zarándokutak” címmel tartott előadást.
2013. szeptember 21-én, a moldvai magyarság folklórkutatásának elindítója, Petrás Incze
János születésének 200. évfordulóján Egerben megrendezett emlékülésen Barna Gábor „Petrás
Incze János egri éveiről” címmel tartott előadást.
2013. szeptember 25-én Barna Gábor előadást tartott Bálint Sándorról (1904-1980) a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségében.
2013. október 12-én, az Ötágú Síp Egyesület konferenciáján, amelyen a Szegedről az
elmúlt évszázadokban kirajzott települések képviselői vettek részt a környező országokból is,
Barna Gábor előadást tartott Bálint Sándor boldoggá avatási eljárásának jelenlegi helyzetéről és a
tanszéknek a kirajzásokon végzett kutatásairól.
2013. október 17-én tudományos konferencián köszöntötték munkatársai és egykori
tanítványai Lantosné Imre Mária néprajzkutatót, a pécsi Hittudományi Főiskola rektorhelyettesét. A
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konferencián Barna Gábor „A búcsújárás változásai” címmel tartott előadást. Imre Mária és férje,
Lantos Miklós fotóművész, az 1970-es években Bálint Sándorral dolgoztak együtt.
8. 2013. október 8-9-én tartotta a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, valamint az MTASZTE Vallási Kultúrakutató Csoport a „Vallás, egyén, társadalom” címmel 2010 óta folyó OTKA
kutatásának (OTKA NK 810502) zárókonferenciáját. A konferencián a tanszék és a kutatócsoport
munkatársai mellett meghívott előadók is tartottak előadást. Közöttük volt Benedicty Róbert, a
bejrúti Szent József Egyetem antropológiai professzora, aki a BTK vezetőivel megbeszéléseket
folytatott a két egyetem és kar együttműködéséről.
9. Simon András, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék docense 2013. október 10-én
„"Szeretett tanár úr!" - "Kedves Barátom!" Adatok Bellosics Bálint emberi és etnográfusi portréjához
Herrmann Antalhoz írt levelei tükrében” címmel előadást tartott a Lendván (Szlovénia) megrendezett
Hommageà Bellosics Bálint nemzetközi konferencián.
10. 1948-49-ben Bálint Sándornál habilitált a magyar irodalomtörténet és a zsidó folklorisztika jeles
képviselője, Scheiber Sándor. Születésének 100. évfordulóján a Néprajzi Tanszék, az MTA-SZTE
Vallási Kultúrakutató Csoport, a szegedi zsidó hitközséggel együttműködve, nemzetközi
konferenciát rendezett magyar, német, szlovák, lengyel előadók részvételével. A konferencián
„Alexander Scheiber und Szeged (Alexander Scheiber und Alexander Bálint – Merkmale einer
Freundschaft)” címmel előadást tartott Barna Gábor, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai
Tanszék egyetemi tanára és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport vezetője, valamint
Glässer Norbert tanársegéd, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport MTA doktori
ösztöndíjas munkatársa (Zima Andrással, Budapest, együtt) „The Wissenschaft des Judentums from
Leopold Löw to Alexander Scheiber” címmel. Az emlékülés alkalmából a szegedi zsidó hitközség
liturgikus textíliáiból készített kiállítást Ábrahám Vera, amit Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó
levéltár igazgatója nyitott meg.

Könyvespolc
1. Megjelent Simon András (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) tanulmánya: A szőlő
szedése és válogatása szüretkor, In: Muskovics Andrea Anna (szerk.) Szőlő–Bor–Termelés–
Fogyasztás–Társadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 221. századi Magyarországról.
Budapest: Agroinform Kiadó – Magyar Bortörténeti Társaság, 2013. 117–123.
2. Mód Lászlónak, a néprajzi tanszék adjunktusának "Kocsma volt ez, a jó bort kedvelők helye..."
Adalékok egy szegedi borkimérés működéséhez címmel tanulmánya jelent meg a Csoma
Zsigmondot 60. születésnapja alkalmából köszöntő kötetben. (Szőlő-bor-termelés-fogyasztástársadalom. Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Agroinform –
Magyar Bortörténeti Társaság, Budapest. 2013. 337-343.)
3. „Gyűjteményfejlesztési kísérletek a szentesi Koszta József Múzeumban” címmel Mód
Lászlónak, a néprajzi tanszék adjunktusának tanulmánya jelent meg. (Néprajzi Értesítő 2012.
XCIC. 95-106.)
4. „Egy levelezés hozadéka. Adatok Rónay György írói indulásához és szerkesztői munkájához”
címmel jelent meg írása Barna Gábor egyetemi tanárnak (Néprajzi és Kulturális Antropológiai
Tanszék) a Vigilia 2013. októberi számában Rónay György születési centenáriumán, amiben
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közzéteszi Rónay Györgynek Székely László (1912-1982) néprajzkutatóhoz írott levelét. A Székelyhagyatékot a néprajzi tanszék adattára (SZENTA) őrzi.

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-szigorlatok:
Gyöngyössy Orsolya (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. október 21-én került sor. A
szigorlat eredménye: 100%.
Hülber László (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2013. október 31-én 10 órai kezdettel kerül sor
Csapó Benő egyetemi tanár tanári szobájában.
Hídvégi Péter (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2013. november 4-én 12 órai kezdettel kerül sor
Csapó Benő egyetemi tanár tanári szobájában.
Rauzs Orsolya (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2013. november 20-án 11.45 órai kezdettel kerül
sor Bakró-Nagy Marianne egyetemi tanár tanári szobájában.
2. PhD-védések:
Bíró Csilla (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. október 14-én került sor. A védés eredménye:
100%.
Tóth Zoltán János (irodalomtudomány) PhD-védésére 2013. október 18-án került sor. A védés
eredménye: 96%.
Szőcs Tibor (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. november 11-én 10.30 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Dohány Gabriella (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 11-én 12.30 órai kezdettel
kerül sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Szilágyi Péter (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. november 14-én 13.30 órai kezdettel
kerül sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Illés Imre Áron (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. november 19-én 11 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
Halmágyi Miklós (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. november 20-án 11 órai kezdettel
kerül sor a BTK Kari Tanácstermében.
Gugán Katalin (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 21-én 11 órai kezdettel kerül sor
a BTK Kari Konferenciatermében.
Nagy C. Katalin (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 21-én 14 órai kezdettel kerül
sor a BTK Kari Konferenciatermében.
3. A Tudományterületi Doktori Tanács 2013. október 24-én tartotta ülését, amelyen a következő
határozatokat hozta:
Egyhangú szavazattal elfogadta Abdallah Abdeyl Ati (történelemtudomány) PhD-eljárás indítására
vonatkozó kérelmét és kijelölte számára a szigorlat bizottságot.
Egyhangú szavazattal elfogadta Teiszler Éva (történelemtudomány), Tóth Gábor
(filozófiatudomány) és Maczelka Csaba (irodalomtudomány) PhD-védési bizottságának
összetételére vonatkozó javaslatokat.
Egyhangú szavazással javasolta Tóth Zoltán János és Bíró Csilla (irodalomtudomány) PhDeljárásának lezárását és az Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztését.
Egyhangú szavazással lezárta Palkó Mária (irodalomtudomány) és Horváth Zsófia
(neveléstudomány) PhD-eljárását.
Egyhangú szavazással engedélyezte Antoskiv Galina (nyelvtudomány) halasztási kérelmét.
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Elfogadta, hogy a 2014-15-ös tanévtől a költségtérítéses doktori eljárási díjak egységesen minden
doktori iskolára vonatkoztatva 120.000,-Ft legyen.
A következő ülésre 2013. november 28-án 14 órakor kerül sor, ahol a védési eljárások lezárása és
avatásra küldése lesz a napirendi pont.

Pályázatok
1. A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram egyrészt magyar állampolgárok számára
kínál ösztöndíj lehetőségeket az Amerikai Egyesült Államokba, másrészt a program keretében
amerikai szakemberek kaphatnak Magyarországra szóló ösztöndíjat. A Fulbright program
szervezésében így magyar intézmények fogadhatnak amerikai vendégtanárokat, kutatókat és
(PhD) diákokat. E nagy múltú program szigorú elbírálási folyamatának köszönhetően a kiválasztott
résztvevők képzettsége, tudása és szakértelme kiemelkedő. Az amerikai ösztöndíjasokat nemcsak az
oktatásba illetve kutatásba lehet bevonni, hanem legtöbbjük szívesen vesz részt a fogadóintézmény
intézményi-, oktatási- vagy tananyagfejlesztési munkájában, illetve bármely más szakmai
tevékenységében. Az oktatói ösztöndíjak hossza egy vagy két félév, a kutatói ösztöndíjak pedig 3-9
hónapra szólnak.
Alapvető célkitűzésünk, hogy a Fulbright program minél szélesebb körben járuljon hozzá a
hazai tudományos élet fejlődéséhez, s ily módon segítse a Magyarországon folyó kutatásokat illetve a
magyar felsőoktatást. Ezért a korábbi évek gyakorlatát követve az ún ’University Request Form for a
U.S. Fulbright Scholar, AY 2015-2016’ űrlap segítségével fel szeretnénk mérni, hogy milyen
szakemberekre van szükségük a magyar intézményeknek a 2015-2016-os tanévben.
A kérdőív honlapunkról (www.fulbright.hu) letölthető az alábbi internet címen:
www.fulbright.hu/hosting-us-grantees
Szeretnénk, ha az Ön intézménye/intézete/tanszéke is jelezné ösztöndíjas szakemberekre
vonatkozó igényét. Az amerikai egyetemi oktatók, kutatók, illetve más szakemberek számára
megpályázható Magyarországra szóló Fulbright ösztöndíjak kiírása ezen felmérés alapján készül el
minden évben. A pályázati kiírást a Council for International Exchange of Scholars (CIES) eljuttatja
valamennyi amerikai felsőoktatási és tudományos intézményhez. Ez a kiírás egyrészt segít az amerikai
pályázóknak megtalálni azt az intézményt, amely leginkább megfelel szakterületüknek és
érdeklődésüknek, másrészt irányadóként szolgál számukra a Magyarországon folyó kutatásokat és a
felsőoktatás egyes területeit illetően. Amennyiben ismer olyan amerikai szakembert, akit szívesen
hívna meg intézményébe, kérem hívja fel a figyelmét a Fulbright pályázati lehetőségre.
A Fulbright program a tudományok és művészetek valamennyi területén kínál ösztöndíjakat.
Egyes témakörök, így a két ország kapcsolatával, kultúrájával, történelmével foglalkozó szakterületek
előnyt élvezhetnek. Kérjük, hogy a kérdőív kitöltése során a szakterület megjelölésénél gondoljon
arra, hogy amennyiben a szakterület meghatározása túl specifikus, az nagymértékben leszűkítheti az
érdeklődő szakemberek körét. Továbbá kérjük, hogy a kérdőívet az a tanszékvezető vagy más illetékes
személy írja alá, aki sikeres pályázat esetén intézeti házigazdája lesz az ösztöndíjasnak.
Mivel minden beküldött kérdőívből eljuttatunk egy példányt a CIES-hez Washingtonba,
kérem, hogy válaszaikat angol nyelven adják meg.
A kitöltött igényfelmérőket 2013. október 31-ig kérjük visszaküldeni a Fulbright Bizottságnak a
sas@fulbright.hu e-mail címre.
2. A Cook Communications és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) ösztöndíjat hirdet média
projektre egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak Komáromy Gábor emlékére, a 2013/2014-es tanévre.
A Komáromy Gábor-ösztöndíjat 2010-ben alapította a Cook Communications és az MCC,
ezzel ösztönözve a média kritikus megközelítését, és segítve a gyakorlatorientált újságíróképzést. A
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pályázat nyitott minden nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató számára, képzési területtől
függetlenül. Az ösztöndíj keretében felajánlott pénzügyi támogatás összesen 1200 euró, amelyből 300
euróhoz jut az MCC Komáromy Gábor Média Könyvtár, könyvek és folyóiratok beszerzése céljából.
A nyertes pályázó 900 euró ösztöndíjban részesül, munkájához mentori segítséget kap egy
tapasztalt, nemzetközi közegben jártas újságírótól, valamint felvételt nyer az MCC
média/kommunikáció szakirányára.
A 2013-as Komáromy Gábor-ösztöndíjat annak a pályázónak ítéli oda a bizottság, aki
véleményük szerint a legvonzóbb projekttervet nyújtja be. A témakörtől függetlenül (legyen az
politika, business, sport, gazdaság, kultúra, tudomány stb.) a pályázatnak választ kell adnia arra a
kérdésre, hogy miért éppen az adott témát szeretné feldolgozni a pályázó, és miért tarthat számot a
történet az olvasók érdeklődésére.
A sikeres pályázónak egy minimum háromrészes cikksorozatot kell elkészítenie megadott
határidőre, magyar és angol nyelven, amely a magyar és nemzetközi médiában publikálható. A
pályázónak igazolnia kell, hogy nappali tagozatos hallgatója valamelyik felsőoktatási intézménynek,
illetve kiváló angoltudással kell rendelkeznie. Angol és magyar nyelven kell benyújtania motivációs
levelét, önéletrajzát és a tervezett projekt rövid szinopszisát. A szinopszis tartalmazza:
– A projekt ismertetését
– A pályázó által tárgyalandó legfontosabb kérdéseket
– A tervezett információforrásokat
– A munka során esetlegesen felmerülő nehézségeket
A pályázatokat a GK2013@cook-comm.com és a GK2013@mcc.hu email címre kérjük elküldeni.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 31.
A beérkezett pályamunkák alapján kiválasztott pályázók novemberben szóbeli interjún vesznek részt,
amelyre egy részletes, 1000 szavas szinopszissal, illetve a tervezett projekt ütemezési tervével kell
készülniük. Az eredményhirdetésre november végén kerül sor.
A 2013-as Komáromy Gábor-ösztöndíj bírálóbizottsága:
- Révész Ágota: diplomata, a kulturális és oktatási ügyek konzulja a Sanghai Magyar
Főkonzulátuson, az MCC tanára
– Joe Cook, a Cook Communications alapítója
– Adam LeBor: író, újságíró (http://www.adamlebor.com)
– Lambert Gábor: a Figyelő főszerkesztője, az MCC tanára
– Szalai Zoltán: az MCC ügyvezető igazgatója
– Molnár Bálint: az MCC Média/Kommunikáció szakirány vezetője
További információért, kérjük, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:
– Cook Communications, Joe Cook, Tel.: + 420. 602 683230, Email: j.cook@cook-comm.com
– Mathias Corvinus Collegium, Balint Molnar, Tel.: + 36-70/286-4329, Email: bmolnar@mcc.hu /
molnar_balint@yahoo.co.uk
– Zöldi Blanka, Telefon: +36-70/419- 61 82, E-mail: zoldi.blanka@gmail.com
http://www.mcc.hu
https://www.facebook.com/Komaromy.osztondij
3. A genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezetben, a CERN-ben a következő ösztöndíjak
állnak rendelkezésre egyetemi hallgatók és doktoranduszok (PhD hallgatók) részére 2014-ben.
– Doctoral Student Programme: 6-36 hónapos ösztöndíj PhD hallgatóknak (3679 CHF/hó)
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
Beadási határidő: 2013. november 19.
– Technical Student Programme: 4-12 hónapos ösztöndíj egyetemi hallgatóknak gyakorlati képzésre
(legalább 18 hónap egyetemi tanulmányok elvégzése után) (3283 CHF/hó)
http://jobs.web.cern.ch/join-us/technical-student-programme
Beadási határidő: 2013. november 19.
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– Administrative Student Programme: 2-12 hónapos, képzési célú ösztöndíj humán, gazdasági,
menedzsment, kommunikációs stb. területen tanuló egyetemi hallgatók részére (3283 CHF/hó)
http://jobs.web.cern.ch/join-us/administrative-student-programme
Beadási határidő: 2013. november 19.
– Summer Student Programme: 8-13 hetes szakmai gyakorlat 3 tanulmányi évet befejező egyetemi
hallgatók részére (90 CHF/nap)
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states
Beadási határidő: 2014. január 14.
– Short-Term Internship Programme: 1-6 hónapos gyakorlati képzés egyetemi hallgatók részére
(önfinanszírozás)
http://jobs.web.cern.ch/join-us/short-term-internship-programme
Beadási határidő: 2013. november 29.
Az érdeklődők a fentiekben megadott internetes linkeken kaphatnak részletes tájékoztatást az
ösztöndíjakról és a pályázati feltételekről, valamint a pályázás menetéről.
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), az MTA Wigner Fizikai Kutatóközponttal és az Eötvös
Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) együttműködve 2013. november 4-én tájékoztatást tart a
CERN ösztöndíj lehetőségekről, ahová minden érdeklődő diákot szeretettel várunk. A rendezvény
pontos helyszínét és programját rövidesen meghirdetjük az NIH internetes portálján.
További információ: Németh Vilmos, CERN ipari kapcsolattartó, Nemzeti Innovációs Hivatal.
E-mail: vilmos.nemeth@nih.gov.hu, http://www.nih.gov.hu
4. Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez
közeledő hallgatókat, hogy szakdolgozatuk, illetve diplomamunkájuk témájának szellemitulajdonvédelmi vonatkozásait feltérképezzék. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a
szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és
jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A pályázat megírását a hivatal szellemitulajdon-védelmi
képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.
A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt,
akik a 2013/14 tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat. A tavaszi félévben végzős
hallgatókra másik kiírás vonatkozik.
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2013. november 7. A pályázók négy
kategóriában indulhatnak három díjért, melyek értéke 150, 125 és 100 ezer forint. Bővebb információ
és
részletes
pályázati
kiírás
elérhető
az
SZTNH
honlapján:
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujvari_diplomadij.html
5. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók
Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet általános, közép, vagy felsőfokú
tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő
eszközök/segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások
támogatása céljából.
A pályázat keretösszege 600 000 Ft, amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os
támogatási keretéből kerül finanszírozásra. Pályázati részvétel feltétele: hivatalos oktatási intézmény
tanulója, a jó tanulmányi eredmény. A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi
eredmény szükséges.
A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség 30 000-55 000 Ft
közötti összegben, melynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi
eredményétől, a pályázók számától függ, a fent jelölt keretösszegre tekintettel. A pályázat elbírálása
után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.
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Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja
támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi
eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.
Örömmel vennénk olyan pályázatot is, ahol az átlagtól eltérő tevékenység gyakorlóját
támogathatnánk aki például zenei vagy más művészeti területen is eredményes. Továbbá szívesen
támogatunk olyan pályázó diákot, aki kreatív gondolkodásával a későbbiekben eredményes
tanulmányokat folytathat például műszaki, informatikai területeken.
Előnyben részesítjük:
– A jó tanulmányi eredményt elérő, igyekvő diákokat (a pedagógus írásos véleménye alapján),
– Nehéz jövedelmi helyzetben élő családban élő diákokat (rövid, a körülményeket ismertető írásos
bemutatkozás),
– Látássérült testvérrel, vagy más látássérült családtaggal élő diákokat,
– Halmozott fogyatékossággal élő diákokat,
– Látássérült gyermekét egyedül nevelő szülő családjában élő diákokat.
Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott
pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és
a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél határidőben történő benyújtásával lehet.
A pályázó a tanulmányát, életvitelét segítő különféle eszközök, beszerzésére nyújthat be pályázatot.
A megpályázható összeg: maximum 30 000-55 000 Ft, tanulmányi átlagtól függően, melyet a
kuratórium határoz meg.
Pályázni az alábbi csoportokba tartozó eszközökre lehet:
– tanulást segítő eszközök (informatikai, optikai, mechanikus, beszélő alkalmazások stb.)
– iskolai munkáját, egyéb foglalkozásokat segítő eszközök
– életvitelt könnyítő eszközök,
– személyes használatra ruhanemű, cipő, táska.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Pályázati adatlap
2. Látássérülést igazoló dokumentum
a) MVGYOSZ és tagszervezeteinek tagsági igazolványának fénymásolata (fényképes és az
érvényes tagsági jogviszonyt igazoló oldalak) vagy,
b) emelt szintű családi pótlékot megállapító érvényes határozat fénymásolata.
c.) Egy háztartásban élő több látássérült személy esetén valamennyiük fogyatékosságát igazoló
dokumentumok (tagsági igazolvány fénymásolata, vagy fogyatékossági támogatást vagy vakok
személyi járadékát megállapító határozat másolata, vagy emelt összegű családi pótlékot
megállapító határozat másolata)
3. Bemutatkozó levél a pályázati adatlapon közöltek szerint
– iskolai pedagógus javaslata a pályázati adatlap figyelembevételével, a pályázó tanulmányaira
tekintettel,
– az iskolai jogviszony igazolása.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a csatolandó fogyatékosságot igazoló dokumentumokat minden esetben,
másolatban szíveskedjenek benyújtani, kivétel a nyertes pályázok által benyújtott eszközvásárlás
eredeti számlái! A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és VGYKE nem vállalja az
eredeti dokumentumok visszajuttatását a pályázók részére!
Nyomatékosítjuk, hogy a támogatást csupán abban az esetben tudjuk kifizetni, ha a beszerzett
eszközről szóló számlák dátuma 2013. október 1. és december 15. közé esik, illetve a benyújtott
eredeti számlák a támogatott személy nevére szólnak.
A pályázati felhívás és adatlap 2013. október 15. napjától letölthető a VGYKE honlapjáról
(http://www.vgyke.com), illetve beszerezhető személyesen vagy kérhető e-mailben a VGYKE
központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban.
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A pályázatok benyújtási határideje 2013. november 20. szerda.
A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1380 Budapest, Pf. 1075, illetve
személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban. Az egyesület
ügyfélszolgálati irodáiban munkatársaink előzetes egyeztetés esetén állnak rendelkezésükre a pályázati
adatlapok kitöltésében.
Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai
bélyegző dátuma 2013. november 20. A személyesen benyújtott pályázatok esetén az egyesület
munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki. A személyesen történő benyújtás pontos határideje
2013. november 20. szerda, 16 óra.
A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázatokat a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány kuratóriuma bírálja el legkésőbb
2013. november 30. napig. A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást
megítélni. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 7 munkanapon belül minden pályázó értesítést
kap, az általa megadott e-mail címére vagy a pályázó iskolájának e-mail címére, ennek hiányában a
pályázó postai úton kap értesítést. Az értesítés objektív feltétele a jól olvasható cím magadása. A
nyertes pályázók listája elérhető lesz a VGYKE honlapján is. Az elnyert támogatások felhasználására
2013. december 15-ig van lehetőség.
Nem bírálható el az a pályázat, amely:
– hiányosan vagy nem megfelelően van kitöltve, ideértve az olvashatatlan kitöltést is, illetve ha az
eszköz neve, vagy típusa és bruttó beszerzési ára nincs feltüntetve
– a pályázat valótlan adatokat tartalmaz
– a megpályázott eszköz a kiírásnak nem felel meg
– a pályázó a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztségviselője vagy annak
hozzátartozója.
A megpályázott eszköz megvásárlását a pályázó nevére szóló áfás számlával kell igazolnia a
nyerteseknek, melynek eredeti példányát a VGYKE központi ügyfélszolgálatán be kell mutatni, és
leadni. Az eredeti számla kerül a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványához. A
támogatást az Alapítvány jóváhagyása után, útófinanszírozásként, egy összegben, banki átutalással, a
pályázó által megjelölt bankszámlaszámra kerül kifizetésre.
A pályáztató a támogatás felhasználásának ellenőrzésére bármilyen, a hatályos
jogszabályoknak megfelelő módon jogosult.
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2013. okt. 31.
2013. okt. 31.
2013. nov. 1.
2013. nov. 5.
2013. nov. 7.
2013. nov. 15.
2013. nov. 15.
2013. nov. 19.
2013. nov. 20.
2013. dec 31.
2014. feb. 1.
2014. máj. 1.

Meghirdető
Fulbright
MCC&Cook
DAAD
MÖB
SZTNH
DAAD
Bursa Hungarica
CERN
Péntek L. A. & VGYKE
MTA
DAAD
DAAD

A pályázat célja, címe
Magyarországi ösztöndíj
Komáromy ösztöndíj
Csoportos tanulmányút
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
Ujvári János diplomadíj pályázat
Ösztöndíjak
Ösztöndíj
Ösztöndíj
Pályázat
Nemzetközi konferenciatámogatás
Csoportos tanulmányút
Csoportos tanulmányút

Megjelenés helye
Kurír 286.
Kurír 286.
Kurír 285.
Kurír 284.
Kurír 286.
Kurír 284.
Kurír 285.
Kurír 286.
Kurír 286.
Kurír 279.
Kurír 285.
Kurír 285.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Tempus Közalapítvány
Kanadai Nemzetk. FÜ
OMAA

Comenius, Pestalozzi
Utazástámogatás
Ausztria-Mo.együttműködés

Kurír 279.
Kurír 173.
Kurír 114.
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