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Körkép
társadalom

Olvasom, hogy az egyik nagy-britanniai pénzintézet 30 ezer 
ügyfelét próbálta eddig telefonon keresztül folyó jelzáloghitelére 
emlékeztetve spórolásra bírni. A hír valójában nem is érne töb-
bet két szónál: a szigetországi banknak nyilvánvalóan megéri a 
kicsit túlbeszélt telefonszámla, elvégre is ügyfelei fizetőképességén 
keresztül saját pénzéért aggódik. A bank gesztusa mégis abban 
fogott meg, hogy mindezt az ügyfél havi jövedelméhez igazo-
dó kiadási tételek helyes útra vezető rangsoroltatása révén teszi. 
Azaz a bank telefonos ügyintézői diszkréten csupán arra próbál-
ják a tisztelt ügyfelek tudatát ráirányítani, hogy nem az emelt 
díjas tévécsatornákra való előfizetés, vagy akár a legújabb s leg-
divatosabb okos telefon megvásárlása a család legfontosabb havi 
kiadása, hanem a családi ház terhére felvett jelzáloghitel pontos 
törlesztése. Magyarul – már aki megfogadja vagy épp meghall-
gatja – abba a költségracionalizálás szellemét próbálják elhinte-
ni, finoman sugallva, hogy az okos telefont a híd alá kerülve még 
feltölteni is problémás lesz. Ragaszkodjon tehát mindenekelőtt a 
családi házához, esetleg törlesztő részletekkel terhelt autójához, 
mivel a bank mellett ez a brit családoknak is fontos érdeke.

Hogy az illető bank diszpécserei milyen sikerrel járnak, azt 
nem tudom, de meggyőződésem, hogy hasonló nevelő, felvilá-
gosító célú telefonálási kampány egyik romániai hitelintézet-
nek sem válna kárára. Különösen nem, ha figyelembe vesszük, 
hogy a britek viszonylagosan magas, még az európai kontinens 
lakóinak átlagát is meghaladó pénzügyi kultúrájától az elmúlt 
évek alatt fogyasztási és jelzáloghitelek bőségétől megrészegült 
romániai családoké nagyságrendekkel elmarad. Az elmúlt év-

tizedek hiánygazdasága márpedig a bankok pénzkínálatának 
hathatós segítségével nemcsak a vállalati továbblépést szolgáló 
termelő-beruházásokat, de – és a mi esetünkben sajnos java-
részt – a romániai háztartások fogyasztási tobzódását is kész-
ségesen finanszírozta. Ez volt az autó, a ház és az értékesebb 
háztartási cikkek mellett immár az 50 lejes vasalót is részletre 
kínálók táncba csábító felhívása. Márpedig a mondásban sze-
replő Kati mellett a szegény embert is könnyű táncba vinni, ha 
minden csatornán keresztül – különösen a 2007–2008-as idő-
szakban – ránk zúduló reklámáradat az általunk csak óhajtott 
és vágyott, de saját erőből a soha meg nem vásárolható kategó-
riába tartozó fogyasztási cikkeket is egy csapásra karnyújtásnyi 
közelbe hozta. Arról viszont, hogy az életben sehol sincs ingyen 
ebéd, egyáltalán nem esett szó, de jobb helyeken erre is inkább 
csak halkan, s virágnyelven figyelmezettek.

Ez viszont – félreértés ne essék – nemcsak a bankok bűne, 
hanem a mi pénzügyi kultúránk hiányossága is. Önök sze-
rint mégis kinek a lelkén szárad, ha családok sokasága ma 
azért alszik nyugtalanul, álmatlanul, mert a pár éve még 
ismeretlen árfolyamkockázat-fogalom ma több száz lejt vesz 
ki a családi költségvetésből? A legtöbbje nem gondolt válság-
ra, kamatnövekedésre, nem számított jövedelemcsökkenésre, 
munkahelyvesztésre, a nehezebb időkön átsegítő takarékkép-
zésre. Élni ma annyit jelent, hogy fogyasztani az öt év múlva 
remélve megkereshető 10 lejből már ma 15 lejnyit.

Nem is írtam volna mindezt le, ha pár perccel korábban 
nem csörrent volna meg a telefonom, s egy igen jó barátom 
nem afelől érdeklődött volna, hogy 2007-ben felvett 10 ezer 
eurós, svájci frank alapú autóvásárlási hitele mellé – ami-
nek 30 százalékát még most is nyögi – hogyan tudna a le-
hető legkevesebb utánajárás és papírmunka nélkül újabb 2-3 
ezer eurós lakás-felújítási hitelre szert tenni. Lehetőleg most 
azonnal, a kuporgatásra ugyanis neki nincs ideje. „Rendben, 
de akkor melyik életviteledhez adódó napi kiadásról akarsz 
lemondani? A dohányzásról, a kávéról, a kábeltévéről, eset-
leg a szombat éjszakázásról?” – kérdeztem vissza. Kiderült: 
egyikről sem. Miért is kellene?

Salto mortale…
az eladósodásba
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A nyári érettségi katasztrofális 
eredményei következtében ren ge
teg szabad hely maradt az egye te
meken. Körképünkben azt vizs gál
juk, mi a helyzet a Hargita megyé
ben működő karokon, illetve kihe
lyezett tagozatokon.
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A csíkszeredai Sapientia – 
EMTE Gazdaság- és Hu-
mántudományok Karán tan-

díjmentes és tandíjas helyek egyaránt 
várják a jelentkezőket. Az általános 
közgazdaság szakon 12 támogatott és 
50 tandíjas hely van még szabadon, a 
könyvelés és gazdálkodási informatika 
szakon a tandíjmentes helyek beteltek, 
de lehet jelentkezni a 24 tandíjas hely-
re. A marketing szakon 10 tandíjas 
hely van még szabadon, a statisztika 
és gazdasági előrejelzés szakon is csak 
tandíjas helyekre lehet pályázni, ide 
még 20 hallgatót vesznek fel. A román 
nyelv és irodalom – angol nyelv és 
irodalom szakon egy tandíjmentes és 
30 tandíjas, a világ- és összehasonlító 
irodalom – angol nyelv és irodalom 
szakon 6 tandíjmentes és 20 tandíjas 
helyre várják a jelentkezőket. 

A műszaki és társadalomtudomá-
nyi karon a kommunikáció és PR szak 
kivételével mindenütt maradtak még 
szabad tandíjmentes helyek. A szoci-
ológia szakon például 5 tandíjmentes 
és 37 tandíjas hely, az élelmiszeripari 
mérnöki szakon 3 tandíjmentes és 29 
tandíjas, a környezetmérnöki szakon 
12 tandíjmentes és 30 tandíjas hely, az 
ipari biotechnológia szakon 5 tandíj-

mentes és 19 tandíjas, a közélelmezési 
és agroturisztikai mérnök-menedzser 
szakon 6 tandíjmentes és 14 tandíjas 
helyre várják a hallgatókat. A kommu-
nikáció és PR szak volt a legkereset-
tebb, itt 20 tandíjas helyre lehet még 
jelentkezni. 

Udvarhelyen telt házas
képzés is van
A Babeş–Bolyai Tudományegye-

tem pszichológia és neveléstudomá-
nyi kara székelyudvarhelyi kihelyezett 
pedagógia, tanító és óvodapedagógus 
szakának nappali tagozatán hatvan 
helyet hirdettek meg, ebből huszon-
három tandíjmentes. Tegnap már 
mindössze két üresen maradt hely 
volt, a harminc – mind tandíjas – táv-
oktatásos képzésen pedig öt. A szakma 
iránt érdeklődők még egy héten ke-
resztül adhatják be papírjaikat.

Biztosan telt házasak lesznek 
viszont a Modern Üzleti Tudomá-
nyok Főiskolájának alapképzései: a 
meghirdetett száz tandíjmentes hely 

mindegyike betelt. Az ötven tandíj-
köteles helyre szeptember hatodika és 
tizenhatodika között lehet iratkozni, 
akárcsak a mesteri képzésekre: az öt-
ven államilag támogatott, illetve a har-
minc fizetéses hely iránt eddig húszan 
érdeklődtek.

Gyergyóban is
várnak még diákokat
Még mindig vannak betöltetlen 

helyek a Babeş–Bolyai Tudomány-

egyetem Gyergyószentmiklósra kihe-
lyezett tagozatán. Az idegenforgalom–
földrajz–turisztika szak román tagoza-
tán meghirdetett tíz ingyenes helyből 
az őszi felvételin még nyolcra lehet 
jelentkezni, és a 74 tandíjas hely is 
betöltetlen még. A magyar tagozaton 
valamivel jobb a helyzet, itt ugyanis 
az államilag támogatott 19 helyet el-
foglalták, a 81 tandíjköteles helyből 
77-et még meghirdettek az alapképzés 
őszi felvételijére. Dr. Dombay István, 
a BBTE kihelyezett tagozatának igaz-
gatója nem tart attól, hogy az esetleges 
betöltetlen helyek veszélyeztetnék a 
kihelyezett tagozat létét, ugyanis ilyen 
esetben karon belül átadják egymás-
nak a helyeket. 

Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem Gyergyó szentmiklósra ki-
helye zett ta gozatán egyébként idén 
is indíta nak mesterképzést, az öko-
tu rizmus és fenntartható fejlesztés 
szakra 16 államilag támogatott és 
25 tandíjas helyre jelentkezhetnek a 
hallgatók. A beiratkozás szeptember 
5–9. között zajlik. Bővebb tájékozta-
tás a http://extensii.ubbcluj.ro/ghe-
org heni internetes oldalon található, 
de érdeklődni lehet a 0266–634761-es 
telefonszámon is.

Mesterképzést indított a budapesti Corvinus Egyetem a csíksze-
redai Sapientia – EMTE Társadalomtudományi Intézetével együttmű-
ködve. A képzés a csíkszeredai egyetemen folyó szociológia–vidékfejlesz-
tés szak magasabb képzési fokozatának tekinthető. „A mesterképzésre 25 
államilag támogatott és 25 költségtérítéses hely volt meghirdetve, melyre 
összesen 36-an jelentkeztek. A 25 támogatott helyet betöltők mellett 5 
felvételizőnek önköltséges helyre sikerült bejutni, ketten visszaléptek, 
négy felvételiző pedig nem érte el a bejutáshoz szükséges ponthatárt, 
így nem nyertek felvételt a képzésre” – nyilatkozta lapunknak Ozsváth 
Berényi Hajnal tanszéki előadó. A képzés első óráit szeptember 30-án 
tartják a budapesti Corvinus Egyetemről érkező előadók.

hirdeTÉsek

A csíkszeredai Sapientia is várja a pótérettségin sikeresen szereplő diákokat fotó: csíki zsolt

Várják az egyetemek a most érettségizőket

Tandíjmentes helyekre is pályázhatnak


