12 CSAK FIATALOKNAK
Felvételi: ezek
a szakok
voltak idén
a kedvencek
TATABÁNYA/ESZTERGOM Az Edutus Főiskolán a megyeszékhelyen induló képzések közül a
kereskedelem és marketing
volt a legnépszerűbb az idei felvételin. Az adatok szerint ötvennégyen adták be jelentkezésüket a nappali alapképzésre.
Szintén többeket érdekel a levelező gazdálkodási és menedzsment szak, amelyet 39-en jelöltek meg a jelentkezés során. A
tatai képzési helyre, ugyanerre
a szakra 11-en pályáznak.
A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Vitéz János Központjába (a volt esztergomi főiskolára) óvodapedagógus szakra összesen 75-en jelentkeztek, 29-en pedig a tandíj fizetését is vállalnák közülük. Német nemzetiségi óvodapedagógus szakra nappalin, államilag
finanszírozott formában 14-en,
költségtérítésesre 5-en jelentkeztek. A szlovák nemzetiségi
óvodapedagógus szak költségtérítéses finanszírozási formában senkit nem érdekelt, állami támogatással pedig két embert. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a nemzetiségi tanító szakoknál is. Németre állami finanszírozással 9-en, költ-

Van, aki 18 évesen
már mesterképzésre jelentkezik
ségtérítéses formában ketten jelentkeztek, míg szlovákra előbbi finanszírozással egyetlen felvételiző, utóbbira pedig senki.
Tanító szakra 47-en adták be
a jelentkezésüket államilag finanszírozott nappali képzésre,
míg költségtérítésesre heten.
Az idén összesen 107 ezer
698-an adták be jelentkezésüket valamilyen szeptemberben
induló felsőfokú képzésre, közülük van valaki, aki még 18
éves sincs, mégis mesterképzésre jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy ennyi idősen már van
egy alap (BSC) diplomája. Öt 19
éves is elmondhatja egyébként
ugyanezt magáról, vagyis hogy
kortársainál legalább egy diplomával már előrébb jár.
Az viszont minden felvételizőre egyformán igaz, hogy július 11-ig tudnak adatokat módosítani, dokumentumokat feltölteni a felvételi online felüleSz. A.
tén.
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Fergeteges
táncversenyen
bizonyítottak

Horváth Zalán Levente dudaszóval is elkápráztatta a zsűrit, a szervezőket és versenytársait a Kenderke által szervezett megméretésen

Az idén a volt piarista rendház adott otthont a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola Fergeteges
Szólótáncversenyének. A díjakat a Sokadalomban vehették át az indulók.
Szűr Annamária
annamaria.szur@mediaworks.hu

TATA Csak elismerően tudott
nyilatkozni Lukács László, az
V. Fergeteges Szólótáncverseny
zsűrielnöke az országos megméretésen induló ifjú táncosokról, akik a minap a volt piarista rendházban adtak számot
tudásukról,
ügyességükről,
felkészültségükről. A Kenderke művészeti iskola által szervezett, és Tata önkormányzata
által is támogatott verseny célja a jelentkezők ismereteinek
elmélyítése a Kárpát-medence
magyar néptánc kultúrájában,
továbbá alkalmat teremteni az

integrált ismeretalkalmazásra
és a képességek fejlesztésére.
Éppen ezért a versenyzők improvizáltak az ítészek előtt, itt
nem begyakorlott koreográﬁák
versenyeztek, hanem maguk a
versenyzők mutathatták meg,
hogy tették magukévá a táncmotívumokat, hogyan tudják
azt átadni. A rövid szóbeli előadásaikkal nyelvi képességeik
is fejlődnek, és a kézművesség-

Több arany, ezüst
és bronz minősítés
született
ben, képzőművészetben is bővítik tudásukat, hiszen folkorisztikából is fel kell készülniük, hogy a választott táncanyagukhoz kapcsolódó legfontosabb információkat röviden be
is tudják mutatni.
Szólóban (csak fiúk) és párosban (fiú-lány, vagy lány-lány

összeállításban) versenyeztek
a résztvevők, akik négy kategóriában indulhattak, korosztályuk szerint 10 évestől 19
éves korig. A kisebbek kötelező táncanyaga a mezőföldi, a
nagyobbaké a nyírségi volt, de
szabadon választott táncban is
megmutathatták tudásukat,
ahogy a táncházban is. A versenyen a zenei kíséretről Németh Dénes és zenekara gondoskodott. A zsűri arany, ezüst
és bronz elismeréseket, valamint különdíjakat és dicséreteket is átadott. A Kenderke színeiben Pacskó Csaba és
Pocsai Anna arany minősítést
érdemelt ki a komáromszentpéteri táncok előadásáért, de
szintén aranyat érdemelt ki a
Somogy megyei Horváth Zalán Levente is. A Felszállott a
Pávából megismert dudás a
Zselic Táncegyüttes hírnevét
öregbítette szólóban és párosban Nagy Rebekával is.
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A táncversenynek a volt piarista rendház adott otthont
HIRDETÉS

Díjazottak a Sokadalomban

A Sziget nem csak a fellépőkre és a zenei felhozatalra, hanem a természetre is odaﬁgyel

Környezettudatos lesz a buli
BUDAPEST Megyénkből is sokan megvették már a jegyüket a Sziget Fesztiválra, amit
nem is csodálunk.
– Minden idők legerősebb zenei programját sikerült idén
összehoznunk, elég ha csak
a Nagyszínpad headliner sorát említjük, amelyben olyan
aktuális világsztárok sorakoznak, mint Kendrick Lamar, a Gorillaz, Lana Del Rey,
a Mumford and Sons, Dua Lipa, Kygo vagy az Arctic Monkeys – mondta el Kádár Tamás, aki tavaly vette át Gerendai Károlytól a fesztivál főszervezői posztját. A programok mellett azonban a környe-

zetre is ﬁgyelnek a szervezők.
Bevezetik a Re:pohár – viszszaváltható pohárrendszert,
aminek a segítségével mintegy másfél millió eldobható műanyagpoharat szeretnének kiváltani. Idén is szelektíven gyűjtik a PET-palackokat, az ALU-dobozokat, a kartont és a vendéglátóhelyek

pultjában képződő üveghulladékot. Az elhasználódott palackokat és dobozokat három
Recycling Centerben lehet
majd ajándékokra cserélni.
Az idei évben EcoKempinget is
nyitnak: itt napelemes vízmelegítéssel, víztakarékos mosdóval, közösségi étkező- és
tartózkodó helyekkel, illetve

A képzőművészetre is figyelnek
A Sziget Szervezőiroda 5. éve
hirdeti meg az Art of Freedom
művészeti pályázatát, amellyel
kifejezett célja, hogy támogassa a magyar és külföldi tárgy-

alkotó művészek tevékenységét és teret adjon a fesztiváljain az alkotások bemutatásának. Az idei téma a szeretetteljes, félelem nélküli jövő volt.

egyéb környezettudatos megoldásokkal várják a látogatókat.
Szintén újdonság lesz 80 vákuumöblítéses WC rendszerbe
állítása a fesztiválon, mellyel
85 százalékos vízmegtakarítás érhető el. Tízezer zsebhamutartót is kiosztanak, az étkezőhelyek pedig csak lebomló tányérokat és evőeszközöket
használhatnak. Továbbra sem
lehet nejlonzacskót forgalmazni a Szigeten, illetve a szponzorok számára is fennáll a szórólaposztás tilalma. Aprónak
tűnő, de fontos lépés, hogy a
vendéglátóegységekben csak
kérésre adnak majd szívószálakat.
Sz. A.

A bulizás mellett a környezettudatosság is fontos
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