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2004. õszétõl részidõs
képzés a vállalkozásszervezõ szakon
A Fõiskolai Tanács 2003. november 19-i
ülése elé kerül a javaslat, miszerint 2004. õszétõl a vállalkozásszervezõ szakon a teljes idõs
nappali tagozatos (full-time) képzés mellett
már nem folyik külön levelezõ tagozatos és
külön távoktatásos, csak részidõs (part-time)
képzés. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen
megszûnik a levelezõ és a távoktatási tagozat, egy új tanterv szerint folytatódik a képzés. Az átmenet megkönnyítése érdekében,
illetve a felvételi eljárásban használt hagyományos fogalmak miatt az új program levelezõ tagozat néven fut tovább. Mi a lényeg a
2003. évig felvett hallgatók esetében?
A bennlévõ hallgatók döntõ többségét nem,
vagy éppenséggel pozitívan érinti a változás.
Például a csak az elnevezésében változó korábbi távoktatási tagozaton a hallgatók tagozatváltását a Fõiskolai Tanács  egyéni hallgatói kérelem nélküli  döntése állapítja meg, vagy a kontaktórákra  a szakirányú tárgyak, illetve az
idegen nyelvi képzés kivételével  továbbra is
szombati napokon kerül sor.
Az elnevezésében nem, de programjában
változó levelezõ tagozaton 2004. õszén a 7.
félévet kezdõ hallgatók a képzést az eredeti
program szerint, míg az 5., illetve 3. félévet
kezdõ hallgatók a képzést az új program szerint folytatják. A tárgyak sorrendje, többségének óraszáma és a hallgatói teljesítményértékelés is változik. A szakirányú tárgyak kontaktóráira változatlanul pénteki napokon kerül sor, a 7. félévet kezdõk esetében összesen
egy, az 5. félévet kezdõk esetében pedig három tárgy kerül át péntekrõl szombatra. Je-

n TANTÁRGYISMÉTLÉS: A Fõiskolai Tanács legutóbbi ülésének eredményeként megváltoztatták a tantárgyismétlésre vonatkozó szabályokat. Eddig akinek nem sikerült teljesítenie valamelyik tantárgyat az
egyszer újra felvehette, ha ekkor sem sikerült teljesíteni az adott tárgyat, az két év
eltiltást jelentett, s ezt követõen kérvényezhette újbóli felvételét (nem kell felvételizni,
és meglévõ eredményei érvényesek). A változás abban áll, hogy most már kétszer lehet ismételten felvenni egy tantárgyat,
de a második felvételhez méltányossági kérelmet kell írni, valamint ez a lehetõség egyetlen tantárgyra vonatkozik a teljes tanulmányi idõ alatt.
n ADATVÁLTOZÁSOK: Szintén nagyon fontos, hogy azok a hallgatók, akiknek
esetleg valamilyen adata (név, telefonszám,
lakhely stb.) megváltozott, azt jelezzék a
tanulmányisuknál, mert sok gondtól szabadítják meg magukat. Például sokan ezért nem
kapták meg idõben a diákhitelt.

lentõsebb változás csak a 3. félévet kezdõk
esetében lesz.
Az 5. félévet kezdõ hallgatók számára lehetõség nyílik, hogy a szabaddá váló pénteki
napokon intenzívebben foglalkozhassanak
például a legtöbb esetben gondot okozó Számvitel és elemzés III. tárgy anyagával, illetve
lényegesen több idõt fordítsanak a nyelvi kollokviumra való felkészülésre. A félévközi feladatok, zárthelyik stb. száma radikálisan
csökken, miközben néhány tárgy esetében a
félévközi jegy helyett vizsgát kell teljesíteni.
A vizsgával végzõdõ tárgyak döntõ többsége
esetében a vizsgára bocsátás feltétele az évközi
egy, vagy két házi feladat beadása lesz, melynek megoldását a hallgató  a közzétett javítókulcs alapján  maga kontrollálhatja, vagyis nem
számít be a teljesítményértékelésbe.
A Fõiskola ugyancsak megszünteti a szak
újabb diplomás (levelezõ tagozatos) képzését, felmenõ rendszerben, vagyis új évfolyamot nem indít. A bennlévõ hallgatók képzése
az eddigi program módosított tantervével folyik majd. A minden pénteki óralátogatással
kapcsolatos elsõsorban munkahelyi gondok
enyhítése érdekében az elõadásokra, konzultációkra 2004. õszétõl szombati napokon
kerül sor, illetve a hallgatói teljesítményértékelés az elõzõekben ismertetettek szerint
változik majd.
Ami ugyancsak nem változik: a részidõs
képzés hallgatói  amennyiben idejük engedi
 továbbra is bejárhatnak a nappali tagozat
elõadásaira, illetve konzultációira.
Antal János mb. fõigazgató

Fontos
tudnivalók
A tanulmányi osztály vezetõjétõl,
Vas Máriától, a következõ közérdekû
információkat kaptuk, melyek ismerete
nagyban segítheti boldogulásotokat
a Fõiskolán

n TANTÁRGYFELVÉTEL: Talán
mindenki felfigyelt arra az érdekes, nem olyan
régen felbukkant jelenségre, hogy a Fõiskola
területét zöld és sárga lapok lepték el, melyek a tantárgyfelvételre figyelmeztetnek.

A
Nokia
sikerének titkai
Rendhagyó elõadások
az ÁVF-en

Fõiskolánkon egyedülálló alkalom, hogy
egy olyan hatalmas multinacionális cég
képviseletében, mint a Nokia, egy igazgató hölgy tartson elõadást. Két alkalommal
hallhattuk Lisa Luotonen asszonyt, aki a
Nokia sikereinek titkairól beszélt a marketing tükrében. Kedvessége és közvetlensége hamar kellemes hangulatot varázsolt.
Rengeteg érdekességet tudhattunk meg a
cégrõl, a Nokia mûhelytitkairól és töretlen népszerûségének okairól. A legtanulságosabb történet, melyet elmesélt nekünk,
a márkanévhez és a napi használati tárgyakhoz kapcsolódott. A cég termékei
annyira ismertek és közkedveltek Finnországban, hogy a Nokia szót a mobiltelefon
szinonimájaként használják, ahogyan Angliában a porszívózni igét (hoovering) egy
nagy, porszívókat is gyártó vállalat nevébõl eredeztetik. Luotonen asszony szerint azonban ez a jelenség inkább káros,
mint kedvezõ, mert szerinte így már teljesen hatástalanok a reklámok, ha más márkájú termékekre is ugyanazt a szót használják.
Sajnos igen szerény számmal vettek
részt a Fõiskolánk hallgatói az elõadásokon, de aki ott volt, hasznos gyakorlati ismereteket szerzett. Reméljük, legközelebb is lesz ilyen lehetõség és sokkal többen élnek vele!
Gubenyák Szilvia

Nos, ezeket nem szórakozásból tették ki a
Fõiskola gondos dolgozói. Nagyon fontos,
hogy az indexbe és az ETR-be felvett tantárgyak megegyezzenek. Ha az indexbe nem
vettél fel egy tantárgyat, akkor a tanár nem
tudja beírni a jegyedet, ha az ETR-be, akkor
pedig a tanszéki titkárnõk nem tudnak felvenni a ZH-listára.
n ÚJ SZAK: Bár ez nem a boldogulást
segíti, azért mégsem árt tudni, hogy Fõiskolánk újabb szakkal bõvítette kínálati palettáját. Ez az új szak az Üzleti Kommunikáció. A képzés célja, hogy olyan diplomás
szakemberek kerüljenek ki az ÁVF-rõl, akik
rendelkeznek a megfelelõ marketing, reklám,
PR, illetve az üzleti kommunikációhoz elengedhetetlen társadalomtudományi ismeretekkel. Ezen kívül képesek rendezvényeket,
üzleti tárgyalásokat, prezentációkat lebonyolítani, valamint sajtóközleményeket, üzleti
leveleket írni. Mindezen tudást 7 félév alatt
nappali képzés formájában szerzik meg.
Dankó Hajnalka
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Látogatásunk
a Magyar Tudományos
Akadémián

Nagy izgalommal vártuk, hogy a vörös
szõnyegen beléphessünk a Magyar Tudományos Akadémia szépen díszített épületébe.
Erre alkalmat az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2003. szeptember 30ai nyilvános ülése adott, melynek témája a
Minõségi felsõoktatás és a diáktudományos
tevékenység volt.
A terem bársony székein ülve egyetértettünk abban, hogy a helyiség méltán kapta a
díszterem elnevezést. Kicsit furcsán éreztük
magunkat a sok professzor között, de megnyugodtunk, amikor néhány fiatallal is találkoztunk, akik között voltak például fiatal tudós jelöltek (középiskolások), érdeklõdõk, ilA magyar tudomány napja (november 3.) alkalmából ötödik alkalommal rendezett tudományos konferenciát a fõiskola. Az idei elõadások a globalizáció elõnyeit, hátrányait, a válságkezelés megfelelõ módszereit, illetve a (20-30 év múlva)
várható hatalmi átrendezõdéseket (USA,
Európa, Kína szempontjából) boncolgatták. A témák kiinduló pontja az Amerikai
Egyesült Államokat ért terrortámadás volt,
melyre a konferencia címe is utalt: A világ
2001 után.
A délelõtti elõadásokat olyan neves elõadók tartották, mint dr. Tálas Péter  a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Stratégiai Védelmi Intézet vezetõje , aki a
2001 utáni eseményeket európai nézõpontból ismertette, Tõkés Rudolf  University
of Connecticut , USA világméretû szerepvállalás címû elõadásával, illetve Mészáros Klára  MTA Világgazdasági Kutató Intézet , Kínáról tartott beszédével.

letve hallgatói és tudományos szervezetek
tagjai is.
A napi program elõadásokból és hozzászólásokból állt. A megnyitóbeszéd elhangzása után Kroó Norbert  akadémikus, az
MTA fõtitkára  annak fontosságáról beszélt,
hogy a tudományos és kutatói életbe a leendõ
tudóspalánták minél korábban kapcsolódjanak be  lehetõleg már középiskolában ,
illetve minden lehetõséget kapjanak meg kutatásaikhoz.
A segítség lehet anyagi (ösztöndíjak, támogatások), illetve szellemi jellegû. Utóbbi
alatt a tudósok tapasztalatainak átadását érti
az ifjabb nemzedéknek.

A világ
2001 után

Tudományos Konferencia
az ÁVF-en

A következõ elõadó, Mang
Béla  felsõoktatási helyettes államtitkár , a Bolognai folyamat fontosságáról beszélt, illetve arról, hogy 2010-ig ki kell
alakítani az Egységes Felsõoktatási Térséget. Ennek a kétciklusú rendszernek a diploma versenyképességét kell szolgálnia.
Az elõadások lezárásaként Szendrõ Péter 
egyetemi tanár, az OTDT elnöke  A diáktudományos tevékenység a négy színtû magyar
felsõoktatásban címmel tartott beszédet.
Ezután egy rövid szünet következett, ami
éppen elég volt arra, hogy az addig hallott tudományos témák után kicsit felfrissüljünk és
újult erõvel vágjunk neki a második résznek,
melyen az OTDK-val kapcsolatos felszólalásokat, észrevételeket és javaslatokat hallgattuk
meg, melyek többek között a jövõbeni versenyek pontozását, díjazását érintették.
Aki érdeklõdik a tudományos témák iránt
azt szeretettel várjuk az intézményi TDK-n,
mely 2003. november 24-én kerül megrendezésre a Fõiskolánkon.
Hegedüs Kriszti-Palya Timi
A délutáni korreferátumok elõadói az
iskola tanárai voltak az alábbi témákkal:
Egry Gábor  Régi és új magyar-román
történeti mítoszok; Csicsmann László 
Az iszlám és a nyugat viszonya; Miklós
Ágnes Kata  Szeptember 11-e a városi
legendákban; Vigh László  Az új európai
konstrukció alkotmányozása; Csáky
György  A világgazdaság 2001 után; Kerepesi Katalin-Tóth Arnold  A magyar
kis-és középvállalatok versenyképességének alakulása az ezredfordulón az uniós
csatlakozás függvényében; Kerepesi Katalin-Vasné dr. Egri Magdolna  A magyar kis-és középvállalatok felkészülése az
ICT kihívásaira; Szegedi Zoltán  Ellátási lánc menedzsment; Kelen András  A
non-profit világ 2001 után; G. Márkus
György  A kultúrák harca tézis és Joó
András  A nemzetközi politika újabb korszaka és a változó korszellem.
Palya Tímea

Humán erõforrás fejlesztése a civil szektorban
címû pályázat non-profitos nyertesei

A Parlament Vadásztermében tartották a Humán erõforrás fejlesztése a civil szektorban
címmel kiírt ösztöndíj-pályázat eredményhirdetését és díjátadóját 2003. október 14-én.
Az ösztöndíj-pályázatot az Alapítvány a
Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért kuratóriuma 2002 õszén hirdetette meg. Az ösztöndíj
elnyerésére olyan fiatalok pályázhattak, akik a
hazai civil szektor hatékonyabb mûködését és
EU-csatlakozását elõsegítõ témákban készítik
TDK-dolgozatukat, szakdolgozatukat vagy
doktori értekezésüket. A pályázaton részt vehettek továbbá olyan oktatók, kutatók is, aki
szintén a fent említett témákban végzik kutatómunkájukat. A díjátadón elmondottak szerint 95 pályázat érkezett be, melybõl 41 ítéltetett ösztöndíjra érdemesnek. Fõiskolánk non-

profit szakáról is jó néhányan adtak be pályamunkát, s örömmel tudatom, hogy a 41
nyertes pályázat közül hármat Fõiskolánkról
dr. Kelen András, Pulai Zsolt és Dankó Hajnalka készített.
Dr. Kelen András a Jogi, Politikatudományi és Non-profit Tanszék vezetõje, fõiskolai
tanár. A tanár úr egy éves ösztöndíjjal honorált
kutatásának eredményeképpen az e-kereskedelem és az e-közigazgatás mellett polgárjogot
nyerhet majd az e-civilisztika kifejezés is, amely
a virtuális közösségek, az információs közjavak és az online civilszervezõdések összefoglaló neve lesz.
Pulai Zsolt Non-profit szakos hallgató. A
fõiskola mellett egy budapesti napilapnál hírügynökségi referensként dolgozik, valamint egy

nemzetközi cég leányvállalatának marketing
vezetõjeként dolgozik. TDK-jának címe A
pénz saga avagy a magyar civil szektor finanszírozása.
Dankó Hajnalka Vállalkozásszervezõ
(nappali) és Non-profit szakos (esti) hallgató,
emellett az Ikszikszí újságírója és Belsõségek
rovatának vezetõje. TDK-dolgozatát a németországi önkénteseket közvetítõ ügynökségek
eredményeinek ismertetésérõl, továbbá az önkéntes munkára irányuló munkaközvetítés hazai adaptálásának lehetõségeirõl készíti.
Gratulálunk ösztöndíjaikhoz és sok sikert
kívánunk a novemberi házi TDK-versenyhez.
A pályázat iránt érdeklõdõk a www.pafi.hu
oldalon nézhetnek utána.
Pribelszki Erzsébet Aliz
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TDK  csúcs

PEACH
2003

november 24!

Idén minden eddig létezõ ÁVF-csúcsot
megdöntött a jelentkezõk száma: az intézményire 38, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézményközire pedig 15 pályázat érkezett. A
feldolgozás lapzártakor még folyamatban van,
már most látható azonban, hogy lesz környezet és technológia, környezet és vállalkozás,
pénzügy, non-profit és idegen nyelvû, valamint üzletviteli-vállalkozási szekció. A zsûrikben egy-egy hallgató zsûritag is helyet foglal majd.
A Csáki György által kezdeményezett és
Egri Gábor által szervezett intézményközi
nemzetközi kapcsolatok szekció három
alszekcióra bomlik majd: nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi gazdaságtan és társadalomtudományok. Végül négy intézmény, a Széchenyi István Egyetem, a Kodolányi János
Fõiskola, a Zsigmond Király Fõiskola és az
ÁVF diákjai mérik össze képességeiket, e
négy intézmény oktatóiból álló zsûri elõtt. A
Nemzetközi Tanszék munkatársai abban a
reménykednek, hogy ezzel sikerül országos
hagyományt teremteniük.
A rendezvény gyakorlati lebonyolításáért
Tóth Arnold TDT-titkár felelõs. Felvilágosítást Barát Katalin, az Üzlettudományi tanszék munkatársa tud adni. A program hamarosan a hirdetõtáblákra kerül, a legtöbb információ innen szerezhetõ majd.
Az elõadásokra 9.00 és 13.00 között kerül sor, és szigorúan tartjuk magunkat az idõpontokhoz. Ez tehát azt is jelenti, hogyha
valaki csak egyetlen elõadást szeretne meghallgatni, elég, ha az adott elõadás elõtt pár
perccel esik be a szekcióba. Tavaly nagyon
színvonalas elõadásokat hallhattunk, kíváncsian várjuk az idei folytatást
Szegedi Zoltán
TDT elnök

ikszikszi@villanyi.avf.hu
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avagy
AIESEC tábor
ÁVF módra
Nem tudom, van-e olyan diák a fõiskolán,
aki ne tudná, mi is az az AIESEC? Az információs táblák, a folyosókon kiragasztott plakátok, a gólyatáborok furcsa, kék nadrágos szervezõi mind-mind ezt hirdetik. És ha mindezen
túl még mindig van hallgató, aki ne tudná, az
biztos csukott szemmel, és befogott füllel járkel a Fõiskolán (vagy be sem jár J)
Az AIESEC népszerû hallgatói szervezet
itt, az ÁVF-en, így az újakat is évrõl-évre be
kell venni a buliba. Az AIESEC-be való
csalogatásnak pedig a legjobb módja mindenki szerint: a tábor. Erre az újoncokat beavató táborra idén október 3-5. között került sor Kecskeméten. Mindannyian kíváncsian vártuk az eseményeket.
Az elsõ este máris belecsöppentünk a közepébe. A programok sorát egy hasznos bemutató kezdte, melyen kiderült, mi is pontosan az AIESEC. Kicsit világosabbá váltak a
fogalmak és rövidítések, melyeket a nagyok
használnak, és megtudtuk a legfontosabb adatokat a szervezetrõl. A bemutató és két humoros színielõadás után (melyet a szervezõk prezentáltak nekünk) kezdõdhetett az
elmaradhatatlan esti parti (reggelig J).
Másnap délelõtt komolyabb vizekre eveztünk. Az AIESEC életében fontos (ha nem a
legfontosabb) szerepet játszó cserefolyamatokról tanultunk egy szórakoztató csapatjáték keretében. Délután pedig forgószínpadszerûen hallhattunk ismertetõt a szakterüle-

tekrõl, majd a szervezõk minden kérdésünkre örömmel válaszoltak. Az ebéd és a
csendespihi után a hangulat felrázása érdekében újabb tréfás prezentációk, bemutatók,
táncok és énekek következtek. Mi, újoncok
csak bámultunk, hogy az AIESEC-tagoknak
mennyi közös táncuk van!
Vacsora után újabb fejtágításon vettünk
részt, ahol a tárgyalási technikáról volt szó.
Sok-sok hasznos és fontos dolgot tanultunk
ismét. Este tíztõl igazi meglepetés várt ránk:
a horrorszoba. A rettegni vágyók hosszú perceket tölthettek a sötétben, ahol válogatott
rémségekkel ijesztgették õket az ötletgazdag
szervezõk.
Az utolsó napnak mindenki kimerülten
indult neki. Az éjszakába nyúló partik, a napközben lezajlott programok, és feladatok láthatóan kifárasztották a táborlakókat. Az utolsó reggeli után már csak a mókázás maradt.
Az elvesztett és elcsent névkártyák visszaszerzéséért elõadott fergeteges prezentációk, a közös fényképezés, a búcsúzás. A vonaton kicsit szétszóródva foglaltunk helyet,
de ez senkit sem zavart, hiszen alvás közben
úgysem lehet beszélgetni
Hát, ennyi volt a PEACH. És hogy mi
volt a novemberi TEACH-en, azt csak azok
tudhatják, akik csatlakoztak a Közgazdász
Hallgatók Nemzetközi Szervezetéhez. De ez
már egy másik történet
Püspök Dorottya

Így
DIE báloztak gólyáink
BÄRE

Október 10-e elõtti hét: Menjünk, avagy ne? Miután eldöntöttük, hogy a mi gólyabálunkon, mint gólyáknak szinte kötelezõ részt vennünk, meg is vettük az ekkor még akciós
(!!!) jegyeket. Péntek este csoportosan mentünk fel a Citadella Gardenhez és a nyitótáncot
követõen kezdetét vette a bál. Táncoló kedvünket fokozták a szebbnél szebb estélyi
ruhákban pompázó lányok és a sármos, öltönyös srácok. Tanáraink közül igen sokan
megtiszteltek minket jelenlétükkel, és néhányan még tánctudásukat is bemutatták nekünk.
A gólyaeskü szövege mindenkire sokkoló hatással volt, ugye Ti sem gondoltátok komolyan?! :-) A válaszunk: a büfében mindenki várhat a sorára, és különben is, Nektek már van
ösztöndíjatok (?), ebbõl jut kávéra Kétségbeesésünket enyhítették a Groovehouse együttes tagjai, akik elõadták a nyár nagy slágereit. Az est fénypontja a bálkirálynõ (Kun Petra),
a bálkirály (Bobor Szabolcs) és az udvarhölgyek megválasztása volt. Ezután több helyszínen folytatódott a mulatság, mindenki eldönthette, hol kívánja folytatni az éjszakai bálozást. A bárpultnál aranytorkú ifjaink mutathatták
be zenei tudásukat; a nagyteremben a Keszon együttes mûsorára, az emeleten pedig disco zenére tombolhattunk.
Az Ikszikszí stábja természetesen mindenhol jelen volt, ezt igazolják a fényképek is. Ugye láttátok õket az elõzõ számban?! (Magukért
beszélnek!)
Bernáth Zsófi és Ignácz Szilvi
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PORTFÓLIÓ MELLÉKLET
Ismét eltelt egy félév
Körülöttünk folyamatosan változik minden. Egyik pillanatban még kisgyermekek vagyunk útban az elsõ lépések felé,
a következõben már a világot jelentõ lépcsõk sem elégítik ki kihívásokkal teli életünket. Egyik pillanatban még fáj a fejünk, a másikban
már tiszták és könnyûek a gondolataink. Egyik pillanatban még nem
félünk a farkastól, a másikban már az oroszlántól sem.
Fogyasszunk, adták ki a jelszót a XX. század elején: Legyen
ez az évszázad a fogyasztás évszázada. S mit ad Isten, az is lett. Azt
azonban nem lehetett sejteni, hogy a XXI. század is csatlakozik. Elsõ
eszmélésünkkor azon vettük észre magunkat, hogy fogyasztunk, mindent, amit a média (mint hatalom) közvetít felénk, gátlástalanul és
erkölcstelenül. Gátlás és erkölcs nem létezhet egy olyan világban, ahol Laci fogai jók, de ha nem használja a súrlódásmentes fogpasztát (amit  kihasználva az emberek hiszékenységét  a fogorvosok egyesületével ajánlanak) bizony elveszítheti õket. Egy olyan világban, ahol a Bifidus Essensis a legnagyobb vonzereje egy joghurtnak,
ahol Jakupcsek Gabriella neve Brand, aki csak Danon Activiát eszik
és ettõl olyan megnyerõ lesz a képernyõn. Nem csoda, hogy a dolgok
felértékelõdnek, az emberek, érzések leértékelõdnek.
Ez az évszázad a csomagolás évszázada is. Ami jól néz ki (belsõ
tartalomtól függõen) az csak jó lehet, azt megvesszük, mert kell nekünk. De tényleg szükségünk van még egy üveg méregdrága édességre
a gyûjteményünkbe (azért, hogy nézegethessük nap mint nap), még
egy Jaguárra a garázsba, vagy egy másik televízióra? Manapság már
csak ezek közvetítenek értéket?
Fogyasztunk, mert jólesik a fogyasztás álarca mögé bújni,
így nem fáj semmi. Ha vásárolok, egy pillanatra elfeledhetem nyomorúságomat, azt hogy ki vagyok valójában. Ha vásárolok egyenlõnek
érezhetem magam a nagy dobozból áradó manipulációval. Olyan vagyok, mint Cindy Crawford, mert ugyanazt a parfümöt használom.
Olyan vagyok, mint Al Pacino, mert ugyanúgy vágatom a hajam, sõt
olyan vagyok, mint John Travolta, képes vagyok 15 kilót hízni egy év
alatt. A vásárlás röpke idõtartama alatt nem gondolok bele, hogy
családommal, szeretteimmel, barátaimmal (már ha vannak) is tölthetném azt az idõt, hogy a személyes kapcsolataimat is ápolhatnám,
ahelyett, hogy már megint fogyasztok.

Személyes kapcsolatok ápolása, ez is egyik témája hírlevelünknek. Gondoljatok bele, személyes kapcsolatokat nem csak azért érdemes ápolni, mert azáltal elõre juthatunk, mert azzal esélyt teremtünk
magunknak, gyermekeinknek egy jobb állásra, életre. Azért is fontos
ezeket ápolni, mert nélkülük pontosan olyanok vagyunk, mint
az általunk alkotott és használt gépek. Egy gép is tud örülni,
bánkódni, ellenszegülni, s még csak programot sem kell rá írnunk,
megteszi saját magától. A gépeknek is van saját akaratuk. Mégis miért
kell akkor a kapcsolatainkat ápolni? Azért, mert személyes kötõdések nélkül megszûnünk embernek lenni, a lelkünk helyét üresség veszi át. Komolyan ezt akarjuk? Ezért születtünk e világba?
Gondolom az eddigiek túl filozofikusnak tûnhetnek számotokra.
De ha kivetítjük mindezt a Portfólió Egyesületre, láthatjuk, hogy
nem csak azért érdemes belépni, mert abból majd valamikor hasznunk
származik, mert növelhetjük esélyünket a feljebbjutásra, mert megfelelõ kapcsolatokat építhetünk ki. Azért is érdemes belépni, hogy
egy közösség tagjai legyünk, egy emberi közösségé, mert enélkül
nincs semmi, csak a nihil.
Megfordítom a feltevést, nem kell nekem az Egyesület, akivel akarom, így is tudom tartani a kapcsolatot, nemcsak szakmai érdekbõl. Nem
akarok egy kívülrõl irányított, mesterségesen alapított szövetség tagja
lenni, csak azért, hogy benne legyek. Tudom, kitõl mit várhatok és ennek
megfelelõen egyénileg alakítom kapcsolataimat, olyan szakmai programokra megyek el, ahol tudom, kik az elõadók, tudom, mirõl folyik a
diskurzus, tudom mit várhatok az elõmenetelem szempontjából. Eszem
ágában sincs belevágni valami ismeretlenbe és bizonytalanba.
Csakhogy az élet maga ismeretlen és bizonytalan, sohasem
tudhatom, ha megismertem valakit, nem válik-e késõbb elõnyömre, még
ha nem is akartam találkozni vele. Magától alakuló, spontán, természetes közösségek nincsenek, vagy csak elvétve. Ugye nem gondoljuk, hogy a gyülekezet, munka, sportklub, társasági élet nem kívülrõl
irányított, mesterségesen létrehozott és életben tartott csoport?!
Éppen ezért itt az alkalom, még sosem késõ belépni a Portfólió
Egyesületbe, aktív részt vállalni a teendõkbõl, eljárni a rendezvényekre (idén lesz a hagyományos ÁVF-en innen és túl, kötetlen találkozó egy pubban, szakmai FMCG szekció), építeni a közösséget,
hogy késõbb kinõjük a kereteinket, és még hatékonyabbak lehessünk.
S nem utolsó sorban az élethosszig tartó tanulás folyamatába is jól
illeszkedik bármilyen ilyen élmény, tapasztalat.
Petõ Richárd

FMCG: fast moving consumer goods,
azon termékek csoportja melyek gyorsan átfutnak az értékesítõ helyeken, amelyeket rendszeresen kell vásárolni.

Tagozat indul
Az Egyesület megalakulásakor az elsõ gondolat, ami eszünkbe
jutott (a bulin kívül), az a szakmai kapcsolatok ápolása volt.
Persze ugyanakkor a Fõiskolának is fontos, hogy közvetlen kapcsolatban legyen a végzett hallgatókkal, és persze rajtuk keresztül is a vállalkozási szférával. Amolyan mûhelymunka indulhat ki az együttmûködésbõl, amelyben minkét fél jól jár, mint a mesében. Az ilyen szakmai
kapcsolatok viszont igazából csak tagozatok formájában tudnak hatékonyan mûködni. Az elsõ tagozat az FMCG területtel foglalkozik, így
megkerestünk olyan ex-hallgatókat, akik ilyen területen dolgoznak/dolgoztak és szívesen megosztják a többiekkel a tapasztalataikat! Velük
készült interjúkat olvashatsz, a mostani hírlevélben.
Egy tagozat akkor tud mûködni, ha vannak rendszeres találkozók, ha szervezünk elõadásokat az adott témában, vagy ahhoz kapcsolódóan vitafórumokat. És persze a mûködéshez az is kell, hogy a szakterületrõl legyenek olyan egyesületi tagok, akik látnak fantáziát a
dologban és eljönnek a programokra és olyan tagok is kellenek akik megszervezik a programokat. Ha a fõiskola bevonható, tanszékekkel is
kialakul együttmûködés, akkor pedig elértük a célunkat. Indul tehát az elsõ tagozat, amely az FMCG területet fedi le, csatlakozzatok! A
kezdeményezéseket várjuk mind a tagok, mind a hallgatók, mind a tanszékek részérõl! A következõ hírlevelünkben a Kormányzati szektorral
szeretnénk foglalkozni, aki ott dogozik, szintén várjuk a jelentkezését! (portfolio.egyesulet@villanyi.avf.hu)
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Mikor végeztél az ÁVF-en?
2000-ben.
Hol dolgozol most?
2002. április 1. óta a Praktiker Kft
sorait erõsítem áruházvezetõ  helyettesként.
Mik a feladataid, mivel foglalkozol pontosan?
Feladatom az áruházvezetõvel és a másik helyettessel együtt az áruház gazdaságos mûködtetése, a forgalom fellendítése. Ehhez figyelemmel kell kísérnünk a készleteinket, a rendeléseket, beszállításokat
kell koordinálnunk, szállítókkal egyeztetnünk, illetve a központ felé
élhetünk akciós javaslatokkal, helyi aktivitásokat, reklámokat szervezünk. Ez a munkánk egyik része, ami számokkal mérhetõ. A másik
része a humán terület: emberek felvételiztetése, a felvett emberek
képzése, beilleszkedésük segítése és a régi dolgozók folyamatos fejlesztése, az ösztönzési rendszer kialakítása, szükség szerint változtatása. A harmadik rész pedig a tárgyalás: kivitelezõk megkeresése,
számukra üzleti ajánlat kidolgozása, információszerzés a lehetséges
konkurenciáról, a városban, illetve a környéken várható változásokról (pl.: autópálya, nagy telkek vásárlása frekventált helyeken, munkahelyteremtõ beruházások,stb) Amennyiben az eladóink nem tudnak megbirkózni valamilyen feladattal, akkor nekem kell megoldani.
Mi az, amit szeretsz a munkádban és mi az, amit nem?
A munkámat teljes egészében szeretem, mert változatos, sok területet foglal magába és mindig új kihívások elé állít. Ezen kívül jó látni és
érezni, hogy a beosztottaim elfogadnak, szeretnek, s amióta itt vagyok, szinte megszûnt a fluktuáció, ami részben nekem is köszönhetõ.
Már a végzés óta az FMCG szektorban tevékenykedsz?
A diploma megszerzése óta ebben a szektorban dolgozom. Elõször
az Auchanban dolgoztam osztályvezetõként, majd az Electroworld
áruházat nyitottam meg szintén osztályvezetõként, s immár másfél
éve a Praktikerben vagyok áruházvezetõ-helyettes.
A te megfogalmazásod szerint mi is az FMCG pontosan?
Szerintem ez a szektor maga a kereskedelem, minden nehézségével és
szépségével. Nehéz, mert nagy a verseny, erõsen központosított a
szervezet, s mégis a helyi sajátosságokat figyelembe véve tevékenykedünk, igyekszünk saját magunkkal is versenyben lenni, s az idei
évben a 14 Praktiker közül mi produkáltuk a tavalyi évhez képest a
legnagyobb fejlõdést.
Szerinted mennyire fontos az üzleti életben, ezen belül számodra a
kapcsolati tõke?
Az üzleti életben és saját életemben is nagyon fontos a kapcsolati
tõke, de ezért meg kell küzdeni, nem adatik meg magától. Ha azt
szeretném, hogy hosszú távon megmaradjanak, akkor folyamatosan
ápolnom kell ezeket. Álláshoz lehet jutni kapcsolati tõke nélkül is,
de nehezebb a karrierépítés is, ám nem lehetetlen. Igaz, hogy a jó
állások többnyire így kelnek el, de saját példámat tudom fölhozni
arra, hogy önerõbõl is lehet folyamatosan lépegetni.
Akik most kezdik építeni a kapcsolati tõkéjüket, mit javasolsz, hogyan fogjanak hozzá?
Javaslatom, hogy csak magukat adják és ne az azonnali csúcsot várják, mert azt nem egyszerû elérni. Hosszú távon a nyer-nyer stratégiát kell alkalmazni, s ez idõvel nagyon kifizetõdõ. Ha olyan emberrel találkoznak, aki beosztásban fölöttük van, vagy tõle függ a sikeresség, viszont negyedannyit se ért a munkához, azt le kell nyelni, s
ez a pillanatnyi lemondás meghozza a várt sikert.
Szerinted érdemes belépni a Portfólió Egyesületbe?
Igen, mert hamarosan nagyon nagy kapcsolati tõke lehet mindenki
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számára, illetve ez az, ami folyamatosan visszahoz minket a Fõiskolánkhoz. Jó lenne, ha a már végzett hallgatók bejelentkeznének, s
föltölthetnénk egy adatbázist, ezáltal sokkal nagyobb lehetõséghez
juthatna minden olyan ember, aki a mi Fõiskolánkon végzett, illetve
végezni fog. Ez kapcsolhatja össze a Fõiskolát, a jelenlegi hallgatókat, s végzetteket.
Éljünk a lehetõséggel!

Vajthó
Vera
Mikor végeztél az ÁVF-en?
2000-ben.
Hol dolgozol most?
A Reckitt Benckiser Kft-nél.
Mik a feladataid, mivel foglalkozol pontosan?
Feladataim részét képezi az elemzés, tervezés, promóciók szervezése, beszerzés. Az országon belüli
eladást tervezem, ehhez a termékek beszerzését felügyelem, akciókat
találunk ki és szervezünk le a 3 fõs csapatommal.
Mi az, amit szeretsz a munkádban és mi az, amit nem?
Szeretem a szervezés részét és az elemzõ részét. A multi átkaként
túl nagy a hajtás, ezt már nem szeretem annyira. A túlóra alap, szinte
ciki idõben hazamenni.
Már a végzés óta az FMCG szektorban tevékenykedsz?
Igen. A suli alatt asszisztensként dolgoztam a GE Tungsramnál.
Mi is az FMCG pontosan a te megfogalmazásod szerint?
Mindennap használatos termékek gyártása, forgalmazása.
Mi ennek a szektornak a jellegzetessége, miben más ez a szektor
(vagy konkrétan a te munkahelyed), mint például egy szolgáltatás,
vagy egy bolt üzlettevékenysége?
Egy szolgáltatásnál nincs kézzelfogható termék, nálunk van. Vegyi
árukat gyártunk, és egyedülálló forgalmazóként terítünk Magyarországon. Nagyon nagy a verseny, sok a konkurencia és egyre több a
no-name termék, ami minõségben hasonló, viszont sokkal olcsóbb
a márkás termékeknél és ez sok gondot okoz.
Szerinted mennyire fontos az üzleti életben, ezen belül számodra a
kapcsolati tõke?
Jelen helyzetemben nem igazán, hiszen fix kapcsolatokkal, fix beszállítókkal dolgozunk. Pár esetben viszont sokat számít a jó kapcsolat. Ha például váltani szeretnék, nagy hasznát tudnám venni az
elmúlt 3,5 év alatt kialakult üzleti kapcsolatoknak.
Kérdezek mást, kapcsolati tõke nélkül lehet ma álláshoz jutni, lehetsz ma enélkül sikeres, építhetsz nélküle karriert?
Megint az a kérdés, hogy alkalmazottként multinál vagy vállalkozóként a magán szektorban? Multinál nem nagyon számít a kapcsolati
tõke, viszont nem tudom elképzelni enélkül egy új vállalkozás felépítését.
Akik most kezdik építeni a kapcsolati tõkéjüket, mit javasolsz, hogy
fogjanak hozzá?
Legyenek pozitívak, mosolygósak, tájékozottak és figyelmesek. A
kapcsolat lehet bármilyen, akár üzleti, akár baráti, ember és ember
közötti viszonyt jelent...
Szerinted érdemes belépni a Portfólió Egyesületbe?
Mindenképp!!! Nagyon sok és hasznos lehetõség van benne! Jó lenne, ha egyre többen kihasználnánk!
Kapcsolati tõkét jelent neked az Egyesület, vagy csak fog?
Egyelõre nem, de a jövõben biztos!
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Pénzünk
a számok tükrében

Hogyan döntenek pénzükrõl a magyar háztartások? Mire
költünk legszívesebben? Mire tennénk félre legszívesebben?
Mit tartunk biztonságosnak és mitõl félünk?
Ezekre a kérdésekre keresik a piackutatók a választ akkor,
amikor arra kíváncsiak, hogy vajon mennyire felkészülten érkezünk
az Európai Unióba. Mire kell fölkészülnünk, miben van még lemaradásunk, vagy éppen miben járunk elõrébb szomszédainknál? Hogyan élünk mi, és hogyan gazdálkodnak õk?
A magyar háztartások csaknem 20 százaléka, ha félretenne
valamennyit a fizetésébõl, akkor azt bútorra és egyéb háztartási felszerelésre költené. Csaknem ugyanennyien a családjukat segítenék,
kissé kevesebben fordítanának ingatlanvásárlásra, még kevesebben
nyaralásra, és alig 10 százalékuk költené a megtakarítását tanulásra.
Csakhogy a magyar lakosság 70 százalékának egy fillér megtakarítása sincs. A felnõttek egyharmadának egyáltalán nincs kapcsolata bankkal, kétharmadának a biztosítóval. A lakossági megtakarítások kétharmada készpénzben vagy bankbetétben van, ezért kimondható, hogy az összes fölhalmozott megtakarításunk kétharmadán
semmilyen reálhozam nem keletkezik. Térségünkben a lengyelek a legtakarékosabbak, és úgy tûnik, legeredményesebben õk bánnak a pénzükkel. A lakosság megtakarítási kedve háromszorosa a miénknek.
A bankkapcsolattal rendelkezõ 15 évesnél idõsebb lakosság
aránya Ausztriában 98 százalék, Szlovéniában 98, Horvátországban
és Csehországban 83, nálunk mindössze 66 százalék. Tíz osztrák
állampolgárból nyolc rendelkezik valamilyen megtakarítással, Ma-

gyarországon tíz fõbõl csak kettõ. Ebben a tekintetben kiszorultunk a leendõ kibõvített Európai Unió
peremére, hiszen a megtakarításaink és pénzintézeti kapcsolataink fejlettségi versenyében már csak
Románia, Bulgária, Oroszország és Ukrajna állnak mögöttünk.
Az okok között sokkal inkább van jelen a túlzott fogyasztási
kedv, mint a pénztelenség. A következménye pedig, mint minden
költekezésnek: a pénztelenség.
Talán az információhiány, talán a bizalmatlanság okán gazdálkodunk úgy, hogy a fõ vezérlõelv a legkisebb veszteség elve, a legnagyobb nyereség helyett. De ha ez így van, akkor vajon miért nem
foglalkozunk a kockázatainkkal, a lehetséges veszteségeinkkel egy
kicsit többet? Az osztrák lakosság 94 százaléka tartósan biztosítja
valamely biztosítóval a háztartási vagyonát, 60 százalékuk pedig,
vagyoni értékû személyi biztosítást is készíttet magának. A magyar
lakosság felére mondható mindez el. Képzeljünk el egy olyan
Európát, amelyben a polgárok megfelelõ tájékoztatás mellett (!!!)
folyamatosan tervezik és csökkentik a kockázataikat, mellette folyamatosan tervezik és növelik a nyereségeiket, mi pedig nem törõdünk
a nyereséggel, hanem a legkisebb veszteség mentén gazdálkodunk.
Félünk és bizalmatlanok vagyunk a biztosítókkal, akikkel legalább a kockázatainkat megoszthatnánk.
A helyzetünk azonban ennél lényegesen jobb, ugyanis a fenti számadatok gyorsan javulnak, az arányok kedvezõen változnak. A változások nyertese az lehet, aki fölkészül rájuk.
Törõdj te is a nyereségeiddel!
Hogy mindezt hogyan teheted? Látogass el az egyesület weboldalára, a www.tar.hu/portfolio_egyesulet-re!
Lakatos Kinga elemzõ
Bestens Consulting
(A szerzõ az ÁVF harmadéves hallgatója)

PROGRAMJAINK
•
•
•

2003. december 3.  PORTFÓLIÓ CAFÉ  informális találkozó, amelyre minden végzett hallgatót várunk.
2003. december 10.  IRÁNY A KÖZGÁZ  felkészítõ beszélgetés azoknak, akik a BKE-n szeretnének továbbtanulni,
azokkal, akik elõttük már kitaposták az utat.
2004. február 11.  ÁVF-EN INNEN ÉS TÚL (végzettek mesélnek a végzõsöknek arról, hogy milyen a munka és az
egyetemek világa)
A részletekrõl és további programjainkról a levelezõlistán vagy a weboldalunkon olvashatsz! www.tar.hu/portfolio_egyesulet

Kuka egy helyzet
Ügyeljünk környezetünk tisztaságára! Ezt a jelmondatot bizonyára mindenki hallotta már. Napjainkban egyre többet és egyre többen foglalkoznak a környezet védelmével, amire szükség is van. Nem
kell környezetvédõnek lenni ahhoz, hogy tisztán tudjuk tartani környezetünket. E célt szolgálják a
KUKÁK! Nem kell mást csinálnunk, csak a szemetünket fogni és a kukába dobni, nem pedig
ottfelejteni valahol, vagy pedig nemes egyszerûséggel elfelejtkezni róla. Bizonyára mindenkinek feltûnt,
hogy iskolánk épülete is bõvelkedik eme, szemét tárolására kitûnõen alkalmas eszközökben, és
szerencsére az ott lévõk használják is többnyire. (Azért azt megjegyezném, hogy nem az Ikszikszí, a
HÖK, vagy akár az AIESEC gyûjtõládáira, eldugott sarkokra gondoltam!!!) A pozitív tapasztalatok alól
kivételt képeznek talán az elõadó termek, ahol sajnos kevésnek bizonyul a kukák száma. Ide a diákok elõszeretettel telepednek be
a szünetben vásárolt szendvicsekkel, csokikkal, üdítõkkel, ami bizony sok hulladékkal jár és mellesleg tilos is. És akkor még nem
is beszéltünk a náthás idõszakról! Jó lenne tehát, ha kicsivel több szemetesláda lenne a termekben úgy, ahogy az aulában, a folyosókon
is van, így még jobban odafigyelhetnénk környezetünk tisztaságára. Feledékenyebb diákok figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a
bent lévõ kukákat azért nyugodtan használhatják, még ha kevés is van belõlük.
Azt viszont hatalmas pozitívumként szeretném megjegyezni, hogy iskolánk még így is igen tiszta!
Köszönet érte mindenkinek!
Pribelszki Erzsébet Aliz
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NEKEM 8

8 legrosszabb dolog, AMERIKA

ami akkor történhet veled, ha busz
vagy villamos után futsz

1. Miután olyan közel érsz, hogy meglátod a számot, rájössz, hogy ez nem is az a
busz, ötven méter sprint után azonban már
szégyen lenne nem felszállni.
2. Elõtted csukja be az ajtót, és utána öt
percig áll még a pirosnál. Ez idõ alatt megpróbálod a kisablakon keresztül a hajánál
fogva kirángatni a fülkébõl, de közben zöldet kap, és a lófarkánál fogva végighúz a
Rákóczi úton.
3. Eléred, de a járókereted maga alá gyûri a hátsó kerék.
4. Eléred, de újra kell csapágyaztatni a kerekes szatyrod.
5. 300 métert futsz, erõltetett tempóban, embereket fellökve, terhes anyákat magad mögé utasítva, ám miután elérted, 18 perc múlva
indul.
6. 100 méteren világrekordot javítasz, de nem fogadják el, mert két
mûtrágyás zacskónyi csirkeaprólékkal sikerült csak megtenni a távot.
7. Eléred és eldobsz egy háromnegyed cigit, aztán meglátod, hogy
garázsmenet.
8. Felugrasz, és visszanézve látod meg, hogy ÖKM magazin-fotózás van a megállóban.
Forrás: Internet

ikszikszi@villanyi.avf.hu

8 ötlet a Balaton
megmentésére

&

Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent a magyar tenger
folyamatos kiszáradása. A következõkben adnék néhány tippet, hogyan próbáljuk menteni a menthetõt
1. Minden fürdõzõt kötelezzenek arra, hogy minden vízbe menetelkor vigyen magával egy liter vizet, és még pisiljen is bele!
2. Az északi partról mindenki jöjjön át a délire, így a Balaton alja
felborul, és ugyanolyan mély lesz mindkét oldalon.!
3. Telepítsenek bálnákat a tóba, mert az általuk kiszorított víz
miatt megnõ a vízmélység!
4. Alakítsa át valami gazdag ember fedetté!
5. A kiszáradt részeknél tegyenek úgy, mintha ott nem is lett volna
tó, a bokáig érõ részeknél pedig írják ki, hogy a lábmosó használata a
tóba lépés elõtt kötelezõ!
6. A part közelében ássanak fürdõgödröket, amibe ha belelépnek a
strandolók, derékig ér nekik a víz!
7. A Velencei-tó vizét hordják át a Balatonba, a Velencei-tó helyén
pedig építsenek bevásárlóközpontot!
8. Importáljunk Finnországból egy új tavat, mert ott úgyis van egy
csomó!
Forrás: Internet

HUMORPERCEK

A pályaudvaron:
 Te mit teszel a környezetért?
 Nem dobom el a vonatjegyet, hanem
többször felhasználom!

William Coscow az Amerikai Egyesült Államokbeli Arizonából érkezett Magyarországra, hogy városomban, Hajdúnánáson, a
helyi középiskolában angolt tanítson. William kicsit tud magyarul,
éppen csak annyira, hogy meg tudja értetni magát az emberekkel.
Történt egyik nap hazafele menet, hogy találkoztam Willivel, aki épp
egy szép nagy narancsot bontogatott, a héját pedig szanaszét szórta
az utcán. Erre én rászóltam, hogy ugyan már, ne szemeteljen az utcán,
mire õ: De hát ez nem szemét, ez természetes anyag. Mi Amerikában így adunk tápanyagot a földnek  J
Gábor Katalin

MÁV, MÁV, MÁV

A Magyar Állam Vasutak (MÁV) alkalmazásában álló kalauzzal beszélgettem legutóbbi hazautazásom során. 280 kilométernyire lakom Budapesttõl, a megtett idõ csak oda 5 óra hossza! Gondolom, rajtam kívül elég sok vidéki van a Fõiskolán, és sajnálatos
módon sokszor esünk áldozataivá a vonatok késedelmes indulásának, az idegeket õrlõ várakozásoknak, egyszóval a hazaérkezés idõpontja gyakorta órákkal is eltolódhat! Milyen jó lenne, ha nálunk is
TGV vonatok száguldanának a vasúti síneken Szép álom  gondolhatjuk. Azonban a tisztelt kalauz úr olyan információt juttatott a
birtokomba, amin igencsak meglepõdtem:
A mai mozdonyok maximum 120 km/h-s sebességgel haladnak.
Azonban évente többször is teszt alá vetjük õket: az egyenes útszakaszokon azt vizsgáljuk, hogy valójában képesek-e a 120 km/h háromszorosára, vagyis több mint 300 km/h-s csúcssebesség elérésére. Vagyis ezek a mozdonyok akár 300-320 km/h-t is tudnak, azonban
ma még a hazai sínrendszer, az infrastrukturális viszonyok nem teszik lehetõvé, hogy az utasszállításban élvezhessük a gyorsaságot.
Talán 10-20 év múlva 
Gábor Katalin

Csirkefalatok
 nem csak diétázóknak

Elkészítési idõ: 40 perc
Hozzávalók:
• 20 dkg alma
• 10 dkg filézett csirkemell
• 20 dl joghurt vagy kefir
• Só, illetve ételízesítõ
Elkészítése: A csirkemellet sós vízben megpároljuk, majd az almával együtt kockára vágva tálba helyezzük. A hozzávalókat ezután
joghurttal vagy kefirrel összekeverjük, és ízlés szerint fûszerezzük
sóval, illetve delikáttal.
Jó étvágyat hozzá!
Tápanyagtartalom egy adagban: Energia: 73 kcal (305 kJ), Fehérje:
9,24 g, Zsír: 0,54 g, Szénhidrát: 7,46 g, koleszterin: 15,9 mg, Rost:
1,15 g, C-vitamin: 2,64 mg, B12 vitamin: 0,37 mg, Kalcium: 106,05
mg, Vas: 0,34 mg, Nátrium: 845,6 mg.
Forrás: Internet

Szösszenet:
Gondolnám õsz van, a hulló levelekrõl,
Pedig csak a postás esett le az emeletrõl.
Találós kérdések:
 Ki mondta, hogy tévedni emberi dolog,
amikor leszállt a dobókockáról?
 A katicabogár.

Tévedés:
Sírva rohan be a kis székelygyermek az édesanyjához és kérdi:
 Édesanyám, a ribizlinek lába van-e?
 Nincs fiam, miért?
 Megettem a katicabogarat  szepegi a
kisgyerek.
Forrás: Internet

SPORT 2003. november
Az egyre hidegebb és esõsebb idõ miatt sajnos kevesebb lehetõségünk van a
szabadtéri sportokra. Így a tél közeledtével jobban elõtérbe kerül a lélek gondozása és karban tartása. Ennek megvalósításában szeretnénk tippeket adni Nektek!

Jóga  Tévhitek és a valóság

A tested a templomod,
tartsd tisztán az életnek, a léleknek, hogy tudjon benne lakni.
B.K.S. Iyengar

A jóga napjainkban egyre gyorsabban terjed, egyre többen gyakorolják a testmozgás eme kissé szokatlan formáját. Akik pedig nem
próbálták még ki, azok nagyrészt a jógát különféle nehezen kivitelezhetõ,
elképesztõ hajlékonyságot igénylõ testtartások összességének gondolják. Némi utánajárás után szeretném az ehhez hasonló tévhiteket eloszlatni. Ebben segített nekem egy volt ÁVF-es hallgató, Örlõs Erika, aki egy
budapesti jógaközpont vezetõje és oktatója.
Az elsõ írásos emlékek a jógáról i.e. 200-ból maradtak fenn, maga
a szó a szanszkrit judzs szóból származik, ami annyit jelent, mint
összekötni, egyesíteni, megkötni és igába fogni. Egy más megfogalmazás
szerint a jóga nem más, mint az értelem, az elme, az érzelmek és az akarat
megfékezése, vagy a lélek olyan egyensúlyi állapota, ami lehetõvé teszi,
hogy az ember minden szempontból páratlanul szemlélje az életét. Ennek
az egyensúlynak az elérését segítik a különféle gyakorlatok, amelyek
során a helyes tartás és a légzés nagyon fontos szerepet kap. Ezeken
keresztül a jóga technikái kiválóan alkalmasak a különféle testi betegségek
megelõzésére, gyógyítására, valamint a test karbantartására.
Természetesen a jógának is vannak különféle eltérõ irányzatai, és javarészt ezek határozzák meg, hogy milyen gyakorlatokat kell
végrehajtanunk az órákon. Az ún. Hatha jóga a mindennapi életben rendszer némileg könnyedebb, lazább irányzat, míg az Iyengar nevével fémjelzett irányzat jobban fókuszál a helyes tartásra, és jól kivitelezett mozdulatokra. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy különféle nyakatekert pózokat kell felvenni; a kezdeti egyszerûbb tartásoktól (ászanáktól) fokozatosan juthatunk el a bonyolultabb, nagyobb összpontosítást és hajlékonyságot igénylõ gyakorlatokig.
Annak ellenére hogy hazánkban egyre népszerûbb a jóga, egyre több helyen lehet tanulni és gyakorolni, nagyon oda kell figyelni arra,
hogy ki a tanárunk. Bár ennek ellenõrzése meglehetõsen nehéz, nem árt
körültekintõnek lenni, hiszen könnyen húzódáshoz, vagy másmilyen sérüléshez vezethet, ha rosszul tanulunk meg egy-egy gyakorlatot. Ha azonban megtaláljuk a megfelelõ mestert, akkor a fejlõdésnek gyakorlatilag
nincs határa, mindössze a megfelelõ mennyiségû gyakorlásra van szükségünk. Ez kezdetben heti 2-3 órát jelent, késõbb azonban otthon is végrehajthatóak a gyakorlatok.
Saját tapasztalataim alapján azt kell mondanom, hogy bár meglehetõsen fárasztó egy óra, mindenképpen érdemes kipróbálni, mert amellett hogy megdolgoztatja az izmainkat, az óra végén a lazító gyakorlat
során (jó esetben teljesen) fantasztikusan ki lehet kapcsolni.
Aki esetleg a cikket olvasva kedvet kapott a jógázáshoz, vagy
jobban szeretne belemélyedni a témába, annak ajánlom B.K.S. Iyengar:
Jóga új megvilágításban címû könyvét, amely képekkel és a gyakorlatok
részletes leírásával segít ennek a tudománynak az elsajátításában.
Kapcsolódó linkek: www.joga.com; www.joga.lap.hu; ww.szurja.hu
Nagy István

Figyelem, figyelem!

Közhírré tétetem!

Az elsõs évfolyam röplabdát kedvelõ lányai, fiai minden pénteken 11-13 óráig a KEK tornatermében szeretettel várnak Téged a jó
hangulatú edzéseiken!
Ne hagyd ki! Soha nem késõ csatlakozni! A jó buli mindent
megér, és egy kis testmozgással könnyebben veheted a fõiskolai akadályokat! J
Sziszkó

Papp Lászlóról
neveznék el a BS-t

A pártok egységesen fellépnek azért, hogy a Budapest Sportaréna 2004. március 25-tõl (a legendás bajnok születésének napja) Papp László nevét viselje. A
kezdeményezés Gyurcsány Ferenc minisztertõl származik, s Mádl Ferenc köztársasági elnök és a Fidesz Magyar Polgári
Szövetség országgyûlési képviselõcsoportja teljes mellszélességgel támogatja az ötletet.
Papp László 1926-ban született Budapesten. Ökölvívóként meglehetõsen hosszú és nagyon eredményes pályafutást tudhatott magáének.
Amatõrként többek között a BVSC és a Vasas színeiben boxolt, háromszoros olimpiai-, kétszeres Európa- és hétszeres magyar bajnok. 1957tõl hivatásos ökölvívó lett (mérlege: 27-0-2), és 1962-64 között Európabajnok volt. 1964 és 1969 között edzõként megfordult a Ferencváros
szakosztályában, illetve a Budapesti Vasas csapatában is, majd 1992-ig
kisebb megszakításokkal a Magyar Ökölvívó Szövetség kapitánya volt.
Papp László rengeteg elismerésben részesült élete során, a NOBérdemrend mellett beválasztották a Halhatatlanok Klubjába, megkapta a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, illetve a WBC (Bokszvilágtanács) a világ legjobb amatõr és hivatásos középsúlyú ökölvívójának járó övét.
Három okból vált sporttörténeti alakká: õ volt az elsõ öklözõ, aki
három egymást követõ olimpián nyert aranyérmet, õ volt az elsõ, aki
profivá lett a szovjet blokk versenyzõi közül, és 1956. december 1-jén
Melbourne-ben úgy nyert olimpiai aranyat, hogy közben szovjet tankok
közlekedtek szülõvárosa, Budapest utcáin. Egy sötét korszakban világította meg országa nevét, akárcsak a vívók vagy a vízilabdázók
(Forrás: Internet) Pelyhe Melinda

Formula-1szezon összefoglaló 2003.

Michael Schumacher minden idõk legsikeresebb Forma-1-es pilótájává vált 2003. október 12-én a Japán Nagydíjon, Suzukában! Immáron hatodszor nyerte meg a világbajnoki címet, ezzel kitörölhetetlenül
bevéste nevét a történelemkönyvekbe. Azonban ahhoz, hogy ide eljusson, 2003-ban egy rendkívül izgalmas szezont kellett végigharcolnia a
feltörekvõ ifjú nemzedékkel. Ráadásul az év eleji szabálymódosítások
miatt kiszámíthatatlanok lettek az esélyek. Ennek köszönhetõen év közben nyolcan is felálhattak a dobogó legfelsõ fokára.
Ausztráliában David Coulthard, Malaysiában Kimi Raikkönen
örülhetett legjobban, a brazil, kaotikus esõversenyen pedig a Jordan olasz
pilótája Giancarlo Fisichella gyûjtötte be a tíz pontot. Imolában aztán
az édesanyjukat aznap reggel (április 20.) elvesztõ Schumacher testvérek
brillíroztak; igaz ekkor még Kimi Raikönnen vezetett az összetettben. A
szezon felénél aztán fordult a kocka: kanadai gyõzelmének köszönhetõen
az idõsebbik Schumacher visszafoglalta a pontverseny elsõ pozícióját, s
ettõl kezdve nem is engedte át azt másnak. A Magyar Nagydíj két
esemény kapcsán is emlékezetes marad: egyrészt minden idõk legfiatalabb gyõztesét avathattuk Fernando Alonso személyében, másrészt
nálunk debütált a világ elsõ magyar Forma-1-es versenyzõje, Baumgartner
Zsolt! A harc azonban tovább folytatódott a világbajnoki címért. Mivel
Montoya Suzukában már nem állt harcban a VB cím megszerzéséért, a
világ Michael és Kimi küzdelmét követhette nyomon. Végül nagy izgalmak közepette ért véget a Japán Nagydíj október 12-én, melyen a Ferrari
brazilja, Rubinho szerezte meg a 10 pontot, míg a címvédõ az egy pontot
érõ nyolcadik hellyel biztosította be magának hatodik VB címét. A
Hungaroringen volt szerencsém 12. alkalommal is személyesen kint lenni,
találkozni a pilótákkal. És ami a legklasszabb az egészben: zászlómon
immáron egy hatszoros világbajnok autogramja díszeleg!
Gábor Katalin
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KEREKASZTAL

Környezet
VAN MEGOLDÁS

Ha azt hittétek a környezetvédelem égetõ kérdéseire és azok lehetséges megoldásaira csak egy szemszögbõl lehet tekinteni, akkor olvassátok el a novemberi Kerekasztalt, amelybõl kiderül, hogy a környezetszennyezés okozta károkra milyen elgondolkodtató és fantáziadús megoldási utakat javasolnak hallgatótársaitok egy sajátos ötletbörze formájában. Azonban, hogy a saját házunk táján is körülnézzünk,
megkérdeztem Fõiskolánk fõigazgatóját a szelektív hulladékgyûjtés bevezetésének lehetõségérõl, gazdaEzt gondoljátok Ti:

 az emberek hozzáállásán
kellene változtatni 

ikszikszi@villanyi.avf.hu

A szemetelés nagyon elterjedt mostanában.
Ha kimegyek az utcára, mindenfelé csak szemetet látok. Nem hinném, hogy a Földre nézve ez a legártalmasabb, de azt hiszem mostanában egyre nagyobb méreteket ölt. Egy idõ
után már csak szemétkupacok lesznek, és az
emberek kapkodni fognak egy piciny földterületért, amit nem borít szemét. Sokan sokféleképpen próbálkoznak ezt megoldani, de
szerintem itt nem a kihelyezett szemetesek
számával van a baj. Inkább az emberek hozzáállásán kellene változtatni, de az nagyon
hosszú idõ. Persze vannak olyan helyek, ahol
ez sikerült, és elég kevés szemetet látni az
utcán, de soha nem lehet tudni, hogy nem a
rendszeres takarításnak köszönhetjük-e ezt.
Szabatkai Pál VSZ/N/I.



és az
elõbbi
gondolat
folytatása
arról,
hogy talán
a fejünkben, és nem a
szemetesekben kell
keresni a hibát

Magyarország kb. félúton
van India és Ausztria között
Megítélésem szerint a környezetszennyezés
mentalitástól függ. Minden azon múlik, hogy
milyen gondolkodásmód alakul ki (vagy milyet
próbálnak kialakítani) egy adott népben. A cél
az egységes, környezetünket óvó, védõ felfogás meghonosítása. Sajnos most még nem ezt
tapasztalom, hatalmas különbségek vannak az
egyes országok között, aminek, úgy vélem, nemcsak anyagi, hanem mentalitásbeli okai is vannak. Véleményem szerint Magyarország kb.
félúton van India és Ausztria között. Az elõbbi
országban a vonatokból az ablakon szórják ki a
szemetet, hogy aztán gázolhassanak benne, míg
nyugati szomszédunknál egy eldobott papírfecnit sem találunk.
Juhász Tamás NK/N/I.

Van, akinek radikálisabb
megoldások is eszébe
jutottak

Mindenki
szemetel?
Abszurd jellegûnek tartom a környezetszennyezést, de ez sajnos saját tapasztalatomból ítélve is, mint társadalmilag negatív jelenség
meghatározza mindennapi életünket. Mindenki szemetel? címû feliratot láttam kb. egy hónapja egy budapesti környezetvédõ barátom
pólóján. Rendkívül elgondolkodtató az a tény,
hogy minden egyes ember szemetel.
A legcélravezetõbb megoldásnak a radikális
büntetést tartom. Monacóban például büntetik
a szemetelést, Magyarországon is be kellene
vezetni ezt a törvényt. Biztos vagyok benne,
hogy az emberek jobban odafigyelnének a közszféra és a magánszféra tisztaságára egyaránt.
Szebb lenne egy olyan társadalomban élni, ahol
mindenki egy ilyen pozitív döntést hozna:
A hulladéknak nem az utcákon, hanem a
kijelölt szemetesekben van a helye!
Molnár Péter NK/N/I.

Végül pedig
jöjjön egy
olyan hozzászólás, amely
a jelenlegi
problémákon túlmutatva
racionális megoldási
utakat kínál

A cél az lenne, hogy elérjék,
hogy ne legyen érdemes
autóval járni 
Úgy gondolom, a környezetszennyezést
mindenekelõtt érdemes két irányra bontani. Az elsõ az emberek által véghezvitt szemetelés, a második a gépkocsik által kibocsátott kipufogógáz. Igazából az elsõ, amire talán bárki oda tud figyelni. Budapestet nem
tartom a legszennyezettebb városnak, európai szinten az erõs középmezõnybe sorolnám magunkat, csupán arra kell figyelnünk,
hogy a legközelebbi szemetesbe jutassuk hul-

ladékunkat, és ne ejtsük ki elõtte a kezünkbõl! Persze ennél figyelmesebbek is lehetünk,
például olyan termékeket vásárolhatunk,
amelyeknek a csomagolása vagy könnyen
bomlandó vagy visszaváltható (ásványvíz).
Mindenképpen egyet értenék azzal, ha bevezetnék a szelektív hulladék-gyûjtést, talán
jobban odafigyelnének az emberek az elõzõekben említett termékek vásárlására.
A második, amin csak nagyobb erõfeszítések árán lehetne változtatni, az autó, hiszen ez környezetvédelmi szempontból, mint
szükséges rossz jelenik meg az emberek életében. Ha meg lehetne oldani, hogy a városban csak buszok járjanak, mindenképpen jó
lenne. Erre vannak törekvések, mint például
a parkolási rendszer bevezetése, ami szerintem nem érte el a kívánt hatást, mert ugyanannyi autó maradt a városban, viszont az emberek bosszankodhatnak a borsos parkolási
árak miatt. A cél az lenne, hogy elérjék, ne
legyen érdemes autóval járni a városba; hogy
rávilágítsanak arra, sokkal gyorsabban lehet
haladni BKV-jármûvekkel, mint autóval. Ha
a külvárosokban lennének hatalmas parkolóházak, ahol az emberek le tudnák tenni autójukat, majd utána különféle tömegközlekedési eszközökkel folytathatnák útjukat, mindenképpen arra sarkalna mindenkit, hogy inkább aznapi teendõit nézze át, újságot olvasson, vagy csak bambuljon ki az ablakon, autózás helyett.
Pál András VSZ/N/II.
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szennyezés?
VANMEGOLDÁS

sági igazgatónkat ennek anyagi vonzatairól, takarítóinkat pedig arról, hogy õk mit tapasztalnak a környezetvédelem mellett oly lelkesen kiálló hallgatók vajon itt az iskolában  ahol idejük jelentõs részét
töltik  mennyire ügyelnek környezetük tisztaságára. Az ehavi Kerekasztal zárásaként pedig egyik újságírónk képzeletbeli szemétdomb-utazásáról olvashattok beszámolót.
ja, és véleményeiteket még mindig várom az ikszikszi@villanyi.avf.hu címre!
Váraljai Virág

 Egy
intézmény
lehetõségei
a különbözõ
rendszerektõl
függnek 
Szelektív hulladékgyûjtést nem végez a Fõiskola, mivel nem tud olyan rendelkezésrõl,
amely erre kötelezné. Amikor a jogszabály
megjelent arról, hogy a mozgássérültek számára is biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, akkor a Fõiskola vezetése kijelölte a
garázsba vezetõ rámpa segítségével a lehetséges közlekedési útvonalat a liftekig. Az épület második emeletén kialakítottunk egy olyan
mellékhelyiséget, amelyet a kerekesszékkel
közlekedõk is gond nélkül használhatnak.
A nemdohányzók védelmére született törvény hatására fõigazgatói utasításban szabályoztuk, hogy hol és milyen feltételekkel lehet dohányozni.
Egy intézmény lehetõségei a különbözõ
rendszerektõl függnek, hiszen nincsen értelme szelektíven gyûjteni a hulladékot, ha azt a
szemetesautó egy helyre ömlesztve viszi tovább.
Antal János mb. fõigazgató

 fizetni
kellene azért,
hogy környezetvédelmi
törekvéseinket
megvalósíthassuk...
Talán nem minden hallgató tudja, de a Fõiskola
eddig is ügyelt arra, hogy a szelektív papírgyûjtés ügyében lépéseket tegyen. Az összegyûlt papírt ismerõs közép- és általános iskolákba juttattuk el, ahol újra felhasználásra került. Ezt a rendszert most egy új kezdeményezés váltja fel. Tájékoztatást kértünk a helyi önkormányzattól, hogy milyen formában lehetne
helyet találni a felgyülemlett papírmennyiségnek, és azt olyan helyre szállítani, ahol megfelelõ módon hasznosítják. Meglepetésünkre fi-

zetni kellene azért, hogy környezetvédelmi törekvéseinket megvalósíthassuk, a helyi vezetés
ugyanis csak pénz ellenében helyez ki nálunk
külön papírhulladék tárolására alkalmas kukát
és szállítja el annak tartalmát. Szerencsénkre
azonban kiderült, hogy számos olyan cég létezik, amely nekünk fizet azért, hogy elszállíthassa, és újra feldolgozhassa a kidobásra szánt
papírokat. A feltétel csupán az, hogy nagy
mennyiségû, számunkra már használhatatlan
papír álljon rendelkezésünkre, mert néhány kilóért nem jön el az adott cég. Ez a megoldás
ebben a mostani vegyes helyzetben  , az az,
hogy van ami le van szabályozva a hulladékgyûjtéssel kapcsolatban és van ami nem  nemcsak anyagi szempontból jobb, hanem külön
megnyugvást is nyújt, hogy egy megbízható
cég gondoskodik az újra felhasználásról.
Böcskei Elvira gazdasági igazgató

 miért esik a hallgatók
nehezére elmenni a sorok
végén levõ szemetesekig 
Sajnos minden nap tapasztaljuk, hogy a szemét szinte elárasztja a Fõiskolát. Elméletileg
elég szeméttároló van az elõadótermekben és a
folyosókon, mégis gyakran elõfordul, hogy a
hallgatók a padok között, vagy alatt, a földön
hagyják az üdítõs üvegeket, csokipapírokat,
annak ellenére, hogy a szabályzat tiltja az enniés innivalók bevitelét a termekbe. Mostanában,
a hideg idõ beálltával leginkább a papírzsebkendõk bújnak meg a székek között és az elõadók
padlóján. Nem értjük, miért esik a hallgatók nehezére elmenni a sorok végén levõ szemetesekig és kidobni a saját hulladékukat, ahelyett,
hogy szétdobált csomagolóanyagok és mûanyagpoharak között ücsörögnek egész nap. A
szemeteseket egyébként egy nap háromszornégyszer, szünetekben ürítjük, és az így összegyûlt hulladékot az alagsori nagy kukában tároljuk. Innen minden másnap szállítják el a kukák tartalmát. Összeségében nem panaszkodhatunk a hallgatókra, egyedül a dohányzásra
kijelölt helyek jelentenek problémát. Hiába
vannak az iskola elõterében, a bejáratnál és
az elsõ emeleti teraszon is cigarettacsikk tárolók, a diákok rendszeresen mellédobálják
az elhasznált csikkeket, sokszor a szemünk
láttára. Nekünk ezzel duplaannyi munkát

adnak, pedig kíváncsiak vagyunk, õk szívesen szedegetnék-e a csikkeket a kövek közötti fugadarabkákból .
Vida Istvánné, Olga,
Kusztra Jánosné, Magdi
takarítók

Élménytúra a legmagasabb
szemétdombra,
avagy kalandos
kedvû újságírónk
fantáziaútja

Most egy interjút kellett volna
készítenem
a
környezetvédelemrõl valamelyik csoporttársammal. De úgy gondoltam, nem leszek álnaiv és nem teszek fel olyan kérdéseket, hogy Te szoktál szemetelni?
és Számodra fontos a környezetvédelem? Hiszen elvileg senki sem szemetel,
ráadásul mindenkinek fontos a természet
védelme. Ugye?
A gyakorlatban más a helyzet. Lassan kiírhatjuk a Ki mássza meg a világ legmagasabb szemétdombját? címû versenyt.
Azt hiszem, a gyõztes a Csomolungmát
megszégyenítõ magasságból tekinthetne
alá. Majd megfáradt hegymászónk elõveszi utolsó darab energiaszeletét, elmajszolja és a csomagolást már-már hanyag mozdulattal elhajítja ott, a világ tetején. Ezzel is hozzájárulva közös szemétdombunk
eróziónak ellenálló szüntelen fejlõdéséhez.
Igaz, a hegy lábánál fekvõ bányákban kezdetleges módon kitermelik a különbözõ
fajta anyagokat, mint papír, mûanyag,
üveg. Ezekbõl kisebb dombok lesznek
amelyeket el is hordanak és feldolgozzák.
Szép dolog!
Na de versenyzõnknek indulnia kell
vissza, mert a csúcson rengeteg veszély
leselkedik rá. Minél magasabban vagyunk,
annál kisebb az életben maradás esélye,
egyre több a mérgezõ hulladék.
Ráadásul kalandorunknak oxigénpalackja
nem lévén az orrfacsaró bûzzel is meg kell
birkóznia. Még egy-két kép a viccesen
pontszerû Himalájáról, és már indul is
hegymászónk vissza az alaptáborba, ahol
várja õt megannyi kalandra éhes társa.
Gratulálunk a gyõztesnek!
Molnár Milán
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Madaras
Norbert

ikszikszi@villanyi.avf.hu

Iskolánk negyedéves,
távoktatási tagozatos,
vállalkozásszervezõ
szakos hallgatója, aki a
jelenlegi legeredményesebb magyar csapat,
a vízilabda
válogatott tagja.



Mi jut eszedbe, ha azt mondom, Barcelona?
A 2003-as Vízilabda Világbajnokság, és leginkább
a döntõ. És persze csak a pozitív dolgok: a gyõzelem, ünneplés, a magyar Himnusz.
És arról, hogy Általános Vállalkozási Fõiskola?
Az igazság az, hogy jelenleg a vízilabda a legfontosabb, minden más csak utána következik, beleértve az iskolát és a tanulást is. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszem komolyan, csak sokkal kevesebb idõm jut rá, mint másoknak.
A sportolók általában valamilyen sportos iskolát szoktak választani. Te miért döntöttél mégis gazdasági fõiskola mellett?
Szerintem ma már nem igaz, hogy a sportolók
leginkább a Testnevelési Egyetemen tanulnak.
Nekem van joghallgató és leendõ filmrendezõ
csapattársam is. Én sem szeretnék a vízilabda
körül maradni, miután abbahagyom a játékot.
És miért éppen az ÁVF-et választottad a többi,
szintén gazdasági felsõoktatási intézmény közül?
Mindenképpen gazdasági iskolát akartam választani, és a vízilabda miatt olyat, ahol levelezõ
vagy távoktatási tagozat is van. Voltam az ÁVF
nyílt napján, nagyon megtetszett, illetve az is
mellette szólt, hogy nem kellett felvételiznem.
Hogy és hol kezdõdött sportpályafutásod?
Egerben születtem, ahol hat éves koromtól kezdve úsztam. Sokáig kitartottam emellett, csak tizenöt évesen kezdtem el vízilabdázni, ami elég
késõinek mondható. De nem bántam meg, mert
az úszás kissé monoton és egyhangú volt számomra. A póló sokkal színesebb és változatosabb. Az utánpótlás évek után, tizenhét éves koromba kerültem be az egri felnõtt csapatba.
Innentõl egyértelmû volt, hogy vízilabdázó leszel?
Nem. Magyarországon nagyon sok jó játékos van,
és csak nagyon kevésnek sikerül igazán magas
szintre eljutni. Kezdetben nem gondoltam volna,
hogy valamikor ebbõl fogok megélni.
Ha nem sportolnál, milyen területen tevékenykednél szívesen?
Nehéz erre válaszolni, mert hat éves korom óta
sportolok. Nem is tudom elképzelni, mivel tudnék különben ennyi idõt kitölteni. Biztos, hogy
szükségem lenne valami hobbira. Bár talán több
idõm lenne a tanulásra.
Mik voltak eddigi pályafutásod fontosabb állomásai?

Tizenkilenc évesen kerültem fel Budapestre, a
BVSC csapatához, ami nagyon fontos esemény
volt az életemben, hiszen új lakóhelyem is lett.
Egyébként akkor kezdtem el a fõiskolai tanulmányaimat is. Majd az itt eltöltött két év után
leszerzõdtetett az olasz Fiorentina, de sok volt
az idegenlégiós, és emiatt kölcsön kellett adniuk.
Az olaszok szerették volna, ha kint maradok,
egy másik csapatnál. Én viszont csalódott voltam, és ezek után már nem akartam külföldön
játszani. Õk adtak kölcsön a Vasasnak, egy
évre. Bár tavaly már vissza kellett volna mennem Firenzébe, de a szerzõdésem lehetõvé teszi, hogy itthon maradhassak. Jövõ nyárig még
biztosan a Vasasban fogok játszani.
Kik segítettek abban, hogy eljuss idáig?
Kiemelni nem tudok senkit, hiszen eddigi pályafutásom alatt végig kiváló edzõkkel dolgoztam együtt, akik valamennyien sokat tettek
azért, hogy idáig eljussak. A BVSC-ben Gerendás Györgytõl sokat tanultam. Maximalista és
fanatikus, amelyet megkövetelt a játékosaitól
is. Miután a Vasashoz kerültem, Somossy József volt az, aki megmutatta, hogy mi a profizmus. Most Kásás Zoltánnal dolgozom együtt,
aki világszinten is a legeredményesebb klubedzõk közé tartozik.
Ahogy már Te is említetted, nagyon fiatalon
elkerültél otthonról. Hogyan sikerült megszoknod az önálló életet?
A vártnál sokkal könnyebben szoktam hozzá.
Nagyon sok a napi teendõm, amelyek mellett
nincs idõm igazán ezen gondolkozni. A családom hiányzik, de ezzel szerintem mindenki így
van, miután elköltözik otthonról.
A családod hogyan éli meg, hogy távol vagy
tõlük, és csak nagyon ritkán tudtok találkozni?
Hiányzom nekik. Telefonon sokat beszélünk,
de nagyon ritkán látom õket.
Amikor egy-egy világverseny után jöttök haza,
ki vár a repülõtéren?
A családom, barátaim, és szerencsére rengeteg
szurkoló, akiknek a szeretete nap mint nap
körülvesz bennünket.
Önmagadat hogyan jellemeznéd?
Magabiztos vagyok, amit valószínûleg a vízilabdának köszönhetek, mert ott gyakran elõfordulnak olyan helyzetek, amikor nem remeg-
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het meg a kezem. Ugyanakkor kissé zárkózott
is vagyok. Csak bizonyos emberekkel osztom
meg a gondolataimat, olyanokkal, akik tényleg közel állnak hozzám.
A vízilabda mellett mi az, ami még kitölti a
napjaidat?
Nincs másra idõm. Napi két edzés, a bajnoki
meccsek, a válogatott, ezek szinte teljesen kitöltik a napjaimat.
Milyen érzés ismert embernek lenni?
Nem érzem, hogy olyan nagyon ismert lennék.
Az uszodában egy-egy meccs, vagy edzés után
elõfordul, hogy autogramot kérnek, de nem csak
tõlem, hanem ugyanúgy a csapat többi tagjától
is. Persze elõfordul, hogy felismer például egy
benzinkutas, vagy átkiabálnak egy másik autóból. Ezek kifejezetten jól esnek, és egyfajta
pozitív megerõsítés, hogy valószínûleg jól csinálom, amit csinálok.
Itt a Fõiskolán fölismernek?
Szerintem nem, de ez nem is fontos számomra.
Különben is nagyon keveset vagyok bent.
Milyen a kapcsolatod a Vasas-szurkolókkal?
Nagyon jó. Erre bizonyíték, hogy tavaly õsszel
létrehoztak egy internetes fórumot, amelyet
rólam neveztek el. Ez nagyon jól esett, mert a
csapatban én vagyok az egyetlen, akinek saját,
névre szóló fóruma van.
Jó dolog ma Magyarországon élsportolónak
lenni?
Ez általánosságban nem feltétlenül igaz. De vízilabdázónak lenni kifejezetten jó, leginkább
az erkölcsi elismertség miatt.
Mikor kerültél a válogatotthoz?
2000-ben, az olimpia elõtt már ott voltam a
tizenkilenc fõs, bõ keretben. Mivel csak tizenhárman utazhattak, az egész felkészülést úgy
dolgoztam végig, hogy tudtam, nem leszek benne, az utazó keretben. Aztán eljött a 2003-as
év, és sikerült olyan teljesítményt nyújtanom,
amiért Kemény Dénes szövetségi kapitány
megadta a lehetõséget a bizonyításra, és ott
lehettem szlovéniai EB-re utazók között, illetve utána a spanyolországi VB-n, majd a New
York-i Világliga döntõn is.
Hogy fogadtak a válogatottnál?
Ugyanúgy, mint bárki mást. Ezzel kapcsolatban semmiféle gondom nem volt, ami fõként
annak köszönhetõ, hogy már három éve ott
voltam a válogatott közelében.
Decemberben leszel huszonnégy éves, és már
most olyan eredményekkel büszkélkedhetsz,
amivel sokan egész életükre megelégednének.
Büszke vagyok a világbajnoki címemre, de még
szeretnék a vízilabdában komoly eredményeket elérni. És ez persze igaz az élet más területeire is.
Van-e példaképed?
Példaképem nincs, de vannak olyanok, akiket
a játéktudásuk miatt nagyon tisztelek. Például
Benedek Tibor vagy Kásás Tamás, akikkel
amúgy is nagyon jóban vagyok.
Pólósok között nagyon sokan rendelkeznek
diplomával. Ez egyfajta elvárás?
Nem, egyáltalán nem elvárás. Mostanában már
egyre több élsportoló tanul, mert szükséges ahhoz, hogy amikor befejezzük az aktív sportpályafutást, valamihez kezdeni tudjunk a civil életben.
Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen szép sikereket
tudjon elérni?
Nem könnyû meghatározni, de kitartás, tehetség és nagyon sok szerencse mindenképpen
szükséges.
Ruszka Viktória
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dr. Valkó
László

Egyetemi docens, kandidátus. Magát egy olyan öszvérnek definiálja, aki közgazdász végzettséggel 32.
évét kezdi oktatóként a
Mûegyetemen, és kezdetek
óta környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik.
Hogyan került az ÁVF-re?
A kezdetek óta itt vagyok, bizonyos tekintetben,
az alapításban is részt vettem. Fõállásban pedig a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékén tanszékvezetõ helyettesként tevékenykedem.
Milyen tárgyakat tanít a Fõiskolán?
Környezetgazdaságtan és menedzsmentet, Magyarország és az EU környezetvédelmi kapcsolatait, és integrációs szakirányon lehetõségem van
az EU környezetpolitikájának felvázolására is.
Milyen indíttatásból került a pályára?
Egy kedves, régi professzorom a hetvenes évek
elején a kezembe adta a Római Klub elsõ, A növekedés határai címû jelentését, és ebben volt
egy olyan elemzési szál, amely a környezeti problémákat feszegette már akkor. Ekkor kezdtem el
foglalkozni a témával, tehát néhány éve a szakmában vagyok.
Meséljen a családjáról!
Hárman vagyunk testvérek, egy iker- és egy másfél
évvel idõsebb nõvérem van. Mindhárman pedagógusként dolgozunk, úgyhogy ha összejön a család,
mindenrõl szabad beszélni, csak az oktatásról nem.
Édesapám huszár volt, egyszer baleset érte és bekerült a gyõri kórházba, ahol a háború vége felé apácák
is dolgoztak ápolónõként. Itt ismerkedett össze édesanyámmal. Két gyermekem van, lányom a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Fõiskolán, fiam pedig az
ELTE geográfus szakán végzett. Unokám sajnos még
nincsen, szerepét a leányomtól kapott kiskutya tölti
be jelenleg.
Mivel tölti a szabadidejét?
Imádok rejtvényt fejteni, életem elsõ sikereit is
ebben értem el. Másik szenvedélyem a sport, minden mennyiségben. Kedvenceim az asztalitenisz,
kézilabda és a foci, amelyet hosszú ideig magam is
igazolt játékosként ûztem. Ezért nem csoda, hogy
szinte a reggelim a sportújság. A szó szoros értelmében ebbõl tanultam meg olvasni.
Milyen környezet érzi jól magát?
Röviden: csendes, nyugodt, de semmiképpen sem
világtól elzárt. A lakótelep, ahol jelenleg élek,
több szempontból is nyomaszt, ugyanakkor a vidéki házból, ahova lehetõségem van visszahúzódni,
pár nap után már kívánkozom vissza a városi
környezetbe. Irtózom az urbanizációs zajtól és
nem szívlelem az önérdekû, magamutogató, nagyhangú emberi társaságot sem.

Megvalósultak a gyermekkori álmai?
Szerintem az emberek 99 százalékának az élete
másképpen alakul, mint ahogy azt gyermek illetve ifjú fejjel eltervezte. Gyermekkoromben egy
ideig szabómester akartam lenni. Apám, aki haláláig az Evangélikus Egyház aktív tagja volt, szerette volna, ha pap leszek. A középiskolában már
vonzott a tanári pálya is, ezért jelentkeztem közgazdász-tanári szakra. Ezek után már a felnõtt
fejjel megélt álmok megvalósítására törekedtem,
és e téren nem igen tudok szemrehányást tenni
magamnak.
Mi a véleménye az állatkísérletekrõl?
Gyermekkori környezetem meghatározó tényezõi voltak a lovak és a kutyák. Ez utóbbiakról
örök emléket is hordozok magammal, a szemem
alatt, egy kutyaharapás nyomainak formájában.
Jelenleg pedig családunk teljes jogú tagja Riki, a
lányom tibeti spánielje. Ebbõl talán következik,
hogy semmilyen formáját nem tudom támogatni
az állatkísérleteknek.
Mit gondol a természetes gyógymódokról?
Belõlem él az egészségbiztosító. Orvoshoz körülbelül öt évenként szoktam menni családi unszolásra, kórházban pedig tizenöt évenként fordulok
meg (lábtörés, vakbél, sérv). Vagyis nem vagyok
folyamatos gyógyszerfogyasztó, viszont a környezetem javaslatára már kipróbáltam néhány
természetes alapú készítményt.
A Tanár úr szerint mit kellene tenni, hogy megóvjuk közvetlen környezetünket?
Döntõ momentum a képzés, a szemléletformálás. Ez stratégiai tényezõ a fejlett országok környezetpolitikájában. Egy osztrák átlagpolgár általában magasabb szintû környezeti tudattal rendelkezik, mint honfitársaink. A megoldás kulcsa
tehát a nevelésben rejlik.
Környezetvédelmi szakemberként Ön mit tesz a
környezet védelme érdekében?
Mint említettem, a tudatos szemléletformálás
meghatározó lehet. Tizenegy évig a Mûvelõdési
Minisztériumban a környezetvédelmi nevelés országos koordinátori feladatait láttam el, és évek
óta tagja vagyok a Középiskolai Környezetvédelmi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny zsûrijének is. Azt hiszem, fiatalkorban kell kialakítani az ember környezet iránti fogékonyságát.
Milyen a környezetvédelem magyarországi helyzete?

Remélem lesz jobb is Azért tapasztalható bizonyos elõrehaladás. Nagy
mértékben köszönhetõ a fejlõdés az uniós csatlakozásnak, az elvárásoknak. A munka
folyamatos, de akad még tennivaló. Ez azonban
komplex téma, az egyéntõl az üzleti szférában
mûködõ multinacionális cégig, minden és mindenki felelõs a környezetvédelmi helyzetért.
Mit tapasztal, milyen az átlagember hozzáállása
ehhez?
Az Unió minden évben megfogalmaz egy
országjelentést kis hazánkról, amelyben értékelik a nemzetet, és igazából egy-két csomópontja
még mindig van a Brüsszelbõl jövõ kritikáknak a
környezetvédelmet illetõen. Mondok példát: úgy
érzik, a magyar átlagpolgárnak a környezeti probléma iránti érzékenysége még messze nem uniós szintû. Egy kutatási tapasztalatom szerint
ugyan véleményt alkotunk a témában, aktivitásunk viszont messze elmarad az elvárttól.
Mostanában sokat hallani különbözõ médiumokban a szemétdombokról. Örökbe fogadna
egyet?
Nem szeretem a szemét szót, inkább hulladék.
Ha lehetõségeim, adottságaim volnának, elképzelhetõ. Vettem már részt hasonló akciókban. A
környezetvédelemnek megvannak a klasszikus
alapelvei. Minden probléma esetén a forráskezelõ megoldások és a megelõzés tûnnek a leghatékonyabbnak. A meglévõ helyzet orvosolható 
még
Úgy tudom, sokfelé járt már a környezetvédelem
témájával kapcsolatban
Volt szerencsém Ausztráliában, Brisbaineben és
Sydneyben járni néhány egyetemen. Itt is a
környezetvédelem komplex felfogásával találkoztam, amely itthon sajnos még nem tapasztalható. Nagyon tanulságos volt. Természetesen környezettechnikai, szakmai kiállításokon
is jártam többször Genftõl Düsseldorfig, Párizstól az angliai Leicesterig. Több konferencián is részt vettem, ezeknek haszna a tapasztalatcsere. Szintén nagyon fontos!
Ha jól tudom, a közeljövõben is hasonló rendezvényre készül
Igen, egy környezeti, szakmai konferenciára,
amely a Gellért szállóban kerül megrendezésre a
KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányítási
Egyesület) szervezésében. Ez egy nemzetközi
szervezet magyar tagja, mely a kilencvenes évek
óta igyekszik megmutatni, hogy az üzleti életben, hogyan lehetne megjeleníteni a környezeti
elvárásokat. Meglepõ a konferencia címe: Ablakon bedobott pénz, amely olyan menedzsment
technikákra utal, amelyek  vizsgálatok szerint
 jelentõsen enyhíthetik a természeti környezetre nehezedõ nyomást, és nem feltétlenül járnak költségtöbblettel. A konferenciára a Fõiskola jóvoltából négy hallgató is elkísérhet.
Mit gondol a Greenpeace-rõl?
Az EU 6. akcióprogramja stratégiai elemként
beszél a civil szervezetekrõl, fontosnak tartja a
megfelelõ szintû szakszerûséget. Tehát, mint a
többi civil szervezeté, a Greenpeace tevékenysége is rendkívül értékes, mindig felhívja a figyelmet a környezeti problémákra. Módszerével
azonban nem minden esetben értek egyet.
Mit tanácsolna a fiataloknak, hogyan védjék
meg környezetüket?
Fenntartható módon A helyi közösségeknek kéne fenntartható fejlõdési stratégiát készítenie, amely ugyan a gazdaságot fontos eszköznek tekinti, de céljaiban szociális, módszereiben pedig ökologikus...
Bocsor Balázs
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Elõször talán furcsa
ötletnek tûnhet, de ha
belegondolunk, nagyon is
hasznos kezdeményezés ez, az illegális szemétlerakók felszámolására. Szalay Ádámmal, a tv2 Napló
címû mûsorának fõszerkesztõjével
Incze Nikoletta beszélgetett az örökbefogadás ötletének megszületésérõl és a kezdeményezés sikereirõl.

ikszikszi@villanyi.avf.hu

Honnan jött az ötlet?
Egyszer azon gondolkoztunk a Sváby Andrással, hogy kellene egy
olyan akció, amelyben
kitakarítjuk az országot
(mert mindannyiunkat
nagyon bosszant a szemét). Éppen azon a héten olvastunk egy cikket Paul McCartney-ról, aki
a feleségével közösen küzd a taposóaknák
ellen, oly módon, hogy örökbe fogadnak aknamezõket  arra gondoltunk, hogyha ez világszinten ilyen sikeres akció, akkor mi miért
ne adaptálhatnánk valahogy ezt a módszert
Magyarországra is. Próbáljuk meg, hátha lesz
rá jelentkezõ.
És lett?
Megdöbbentõen sok jelentkezõ volt. Elõször
azt hirdettük meg, hogy felvesszük kamerával, ha valaki örökbe fogad egy szemétdombot, és el is takarítja azt. Most már olyan sok
jelentkezõnk van, hogy nincs annyi kamera
az országban, hogy mindenütt jelen legyünk.
Így azt találtuk ki, hogy küldjenek nekünk
egy fényképet egy elõtte és egy utána

"

A National Geographic magazin
mûvészeti vezetõjének,
Kemény Zoltánnak a véleményét
kérdéztük a környezetvédelem
médiában betöltött szerepérõl,
és a National Geographic
küldetésérõl.
Mennyire fontos a médiának, hogy környezetvédelemmel foglalkozzon?
A környezetvédelem rendkívül fontos,
ugyanakkor igen kényes téma. Mindannyian
tudjuk, hogy egy megkésett  netán nem egészen átgondolt  döntés akár több millió embert érintõ tragédiát okozhat. Mindezekbõl
logikusan következik, hogy állandó témája a
médiának. Legyen az elektronikus vagy
nyomtatott formában megjelenõ.
A kérdés: mennyire szakszerû és pártatlan ismeretekre támaszkodik maga a hír? Mennyire
akar hatni, megdöbbenteni, felháborítani vagy
pusztán tájékoztatni? A környezetvédelem tudomány, amely szigorú elvekre támaszkodik.
Ezen elvek következetes alkalmazása sokszor
a szakemberek által elfogadhatatlan akadályok-
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A média szerepei a környezetvédelemben

SZEMÉTDOMBOT
ÖRÖKBE FOGADNI?

állapotról, mi pedig kisorsolunk karácsonyig
egy fõdíjat, mert valahogy motiválni kell az
embereket. Szinte megható az a fajta igyekezet, ahogy mindenki telefonál nap mint nap.
A másik hihetetlen élmény az volt, amikor
annak idején kivonultunk a Naplóval szemetet szedni. Egy akkora szemétdombbal találtuk szembe magunkat, amekkorát még életemben nem láttam. Hat teherautó napokig
küzdött vele, hogy elvigye. Késõbb visszamenni oda és megnézni a helyén lévõ turistautat, ami teljesen tiszta, látni a fákat, amik
korábban nem látszottak  nagyszerû élmény
volt.
Mit jelent pontosan egy szemétdombot örökbe fogadni? Technikailag hogyan történik
a kivitelezése?
Senki se gondoljon egy állatkerti örökbefogadáshoz hasonló helyzetre, hogy van egy szemétdombom, amit etetgetni kell J Minden akciónak kell egy hangzatos cím, errõl
azt gondoltuk, ilyen. Oda kell menni, ki kell
hívni egy konténeres kocsit. A felajánlás lényege, hogy valaki vállal fizikai munkát, mert
takarít, és vállal egy kis anyagi költséget is,
mert odahív egy konténeres autót, ami ezt
elviszi. Tehát az örökbefogadás azt jelenti:
van egy szemétdombom, és vállalom azt,
hogy eltüntetem, vagyis egy legális lerakóba

elvitetem a szemetet. Sokan ezt utána jelzik
is, például visznek oda táblát, amin szerepel,
hogy itt volt az én szemétdombom.
Van valamilyen nyilvántartásotok arról, hogy
pontosan hol történtek ilyen örökbefogadások, vagy hol lehet még örökbe fogadni?
Érdekes felvetés, egyelõre nincsen, de meg
fogjuk tenni, hogy lássuk, hol sikerült egyáltalán kitakarítani. Nagyon sok a jelentkezõ
és én azt látom országosan történnek örökbe
fogadások Nincs felmérésünk arról sem, hogy
hány szemétdomb van az országban, de kétezernél is több illegális lerakóról beszélnek.
Incze Nikoletta
Te is kedvet kaptál az örökbefogadáshoz, de egyedül kevésnek érzed
magad? Itt a lehetõség!
Az Ikszikszí a HÖK-kel és az AIESECkel közösen egy kicsi, szemét-csemetével lepi meg kedvenc Fõiskoláját, az
ÁVF-et.
A lap megjelenésével egyidõben már
olvashatod felhívásunkat a faliújságokon
vagy várjuk jelentkezésed az
ikszikszi@villanyi.avf.hu e-mail címen!
Gyere Velünk Te is egy kis
szemétdombosdira!

Szemet gyönyörködtetõ képek
a környezetvédelem szolgálatában
ba ütközik: pénzhiány, a szándék hiánya, politikai ellentétek, vagy csupán csak megbocsáthatatlan gondatlanság.
Mindegyik fenti probléma naponta témát adhat egy környezetvédelemmel kapcsolatos
publikációnak. A napi nyomtatott sajtó hírként, esetleg egy riportképpel jelenik meg, a
heti képes magazin egy színes képriporttal és
hosszabb írással, kommentárral, szemtanúk által elmondott, hitelesnek tûnõ részletekkel támasztja alá az esemény fontosságát, ijesztõ
vagy éppen hasznos voltát.
Mit tesz a National Geographic a környezet
védelméért?
A National Geographic általában közvetve foglalkozik környezetvédelemmel. Megjelenik egy
írás az ózonlyukról, a dinoszauroszok kipusztulásáról, egy tûzhányó kitörésérõl, vagy a
Galapagos szigetekrõl, a történet kitér olyan
környezeti hatásokra, amelyek károsak az élõvilágra. De külön rovat is  Végveszélyben 

foglalkozik a Föld veszélyeztetett területeivel,
hogy pontosan idézzem az alcímet: Földünk
sérülékeny bioszférájának megõrzésé-vel.
Amit a National Geographic Society megtehet, megteszi: végigjárja és szemet gyönyörködtetõ képekkel bemutatja meseszép részét
Földünknek, természetvédõ társaságot támogat, környezetvédelmi díj alapítását szorgalmazza, ösztöndíjjal szakembereket küld a veszélyforrások tanulmányozására. Továbbá a
nemzeti kiadásokkal együtt tízegynéhány
millió példányban jelenteti meg a National
Geographic magazint, amelyet a felmérések
szerint negyven-ötven millió ember olvas világszerte angolul vagy a saját anyanyelvén.
Ha semmi más nem történik, csak ennyivel többen tudnak egy létezõ  mondjuk: környezetvédelmet érintõ  problémáról, elérte célját a
magazin. A 115 éve vállalt feladat: a földrajzi
ismeretek magas szintû terjesztése ma is kötelesség.
Bernáth Zsófi
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Kelet és Nyugat találkozása

Európa legmagasabb sztúpája

Kevés olyan különleges és ritka alkalom
adódik az ember életében, amikor egy történelmi esemény egész közeli résztvevõjeként lehet
jelen. A színhely Benalmadena, Spanyolország déli csücske, Európa legszéle, mely 2003
októberében a Kelet és Nyugat izgalmas találkozásának helyszínéül szolgált. Itt épült fel
Európa legmagasabb sztúpája, buddhista
emlékmûve, mely 33 méteres magasságával
3 méterrel elõzi meg a korábbi leget, a hazánkban található zalaszántói sztúpát. A
benalmadenai sztúpa a bhutáni származású
Lopön Csecsu Rinpocse, a tibeti buddhizmus
egyik legtapasztaltabb tanítójának életmûve,
melyet szokatlan módon, állami támogatás-

sal és együttmûködéssel építettek fel, lengyel
építész vezetésével. Sajnos Rinpocse, fizikai
formájában, már nem lehetett jelen a felavatáson, ahogy egyik tanítványa Láma Ole Nydahl
fogalmazott: Erdõnkben kidõlt egy fenséges
tölgy. Elhunyt az egyik utolsó igazi spirituális
óriások egyike. Az esemény különlegessége,
hogy a Gyémánt Út Buddhizmus világi útját
járó emberek a világ 38 országából érkeztek ide,
csaknem kétezren, melybõl mi magyarok 235en voltunk jelen.
Spanyolország déli részén, a Costa del Solon egyébként ez már a második buddhista emlékmû, Malagában, Karma Gönben is található egy, mely Csecsu Rinpocse elsõ sztúpája
volt. Ez egy Kalacsakra sztúpa, melynek feladata, hogy védelmezze a békét és a nõk szabadságát. A most felépült Megvilágosodás
sztúpa a kontinens legszélén hivatott Európa
szabadságát védelmezni és boldogságot hozni
minden lény javára.
A benalmadenai sztúpa felavatási szertartását a Karma-Kagyü buddhista irányzat jelenlegi vonaltartó lámája a 14. Shamarpa végezte, nepáli szerzetesek segítségével. A rendkívül reprezentatív eseményen a magas rangú
buddhista vezetõk mellett hivatalos személyek
is megjelentek: a bhutáni királyi család képviseletében egy miniszter és Ashin hercegnõ a
férjével. A spanyol államot Benalmadena polgármestere képviselte, aki a hivatalos meg-

Egy kis gyakornok élete Finnországban
(avagy jó tanácsok külföldi gyakornokjelölteknek)
Miután túljutottál az elsõ örömmámoron, hogy
elnyerted a külföldi ösztöndíjat, ülj le egy kicsit és olvasd végig ezt a kis írást, amit saját
tapasztalatok alapján gyûjtöttem össze! Akárhova is mész, hasznosak lehetnek, de mivel én
Finnországban voltam, elsõsorban erre az országra igazak az állítások.
ELSÕ SZABÁLY: ismerd a célország nyelvét!
Ha nem ismered, és csak angolul tudsz, az szükséges, de nem kifejezetten elégséges. Nálunk, a
cégnél kevesen beszéltek angolul. Sokszor hasznát vettem annak, hogy van egy alapfokú finn
nyelvtudásom, itt ugyanis az idõsebbek nem
beszélnek a finnen kívül más nyelvet. (Bocsánat, a svédet, mert azt kötelezõ megtanulni mindenkinek!) Tehát nagyban megkönnyíti a kommunikációt. És szinte semmi sincs kiírva angolul.
MÁSODIK SZABÁLY: alkalmazkodnod kell
a szokásokhoz és az emberekhez! A finn nem
egy barátkozó népség. Még egymással se, külföldiekkel pláne. Ha egy finn észrevesz, és köszön Neked, az már azt jelenti, hogy kedvel
Téged. (Ezt egy igazi finn mondta nekem). Ha
mosolyog is, akkor már nagyon kedvel. Tehát

nem szabad kétségbeesni, hogy nem szeretnek,
ha nem szólnak hozzád, ha nem dicsérik meg a
munkád, vagy ha nem barátkoznak. Õk már
csak ilyenek.
HARMADIK SZABÁLY: a gyakornoki feladatok nem álommunkák! Ezt ugyan cége válogatja, de nagyjából mindenhol ugyanaz a lemez. Kevesebbet kell dolgozni, a munkádat
nagyrészt ellenõrzik. Ha éppen nincs munka,
akkor kapjuk az olyan feladatokat, mint billentyûzettisztítás, raktári rendrakás. De ha valamiben jó vagy, és erre fel is hívod a figyelmet,
akkor kapsz olyan munkákat, amelyek egész
érdekesek is lehetnek. Én például egy képszerkesztõ program kezelését tanítottam meg a
kollégáimnak. (És volt, akinek én mutattam meg,
hogyan kell scannelni). Ezek után már jobban
megbecsültek Tehát ahhoz, hogy elismerjenek, le kell tenned valamit az asztalra. Rajtad
múlik minden!
NEGYEDIK SZABÁLY: tapasztald meg, mire
vagy képes! A gyakorlati idõt eltöltheted úgy
is, hogy elvagy a langyos vízben, és úgy is,
hogy aktív vagy és kipróbálod magad. Ha külföldre mész, gondolj arra: azért vagy itt, hogy

nyitón világi és szerzetesi lámákkal közösen
vágta át a díszszalagot.
Meseszerû volt ennyire testközelbõl figyelni az eseményeket. Én magam egyszerre
voltam jelen magánemberként, egy dokumentumfilmet forgató stáb tagjaként és újságíróként. Persze a szerepeim folyamatosan összemosódtak: nagy hatással volt rám a
sztúpa és a hegy tetejérõl nyíló végtelen tenger szépsége, a buddhista szertartások, lámatáncok hangjai és látványa, melyekért
korábban egészen Ázsiáig kellett volna elmenni, a megvalósított tanítók tanításai, melyek igazi inspirációt jelentettek. Mindeközben rengeteg feladatot adott számomra az
interjúk és a forgatás megszervezése, de
persze ez is öröm volt, mert olyan helyekre
jutottam el és olyan emberekkel beszélgettem, ami egész életre szóló élmény marad.
Remélem hamarosan egy izgalmas dokumentumfilm is látható lesz errõl a jeles eseményrõl  már dolgozunk rajta
Incze Nikoletta
További információk:
www.stupabenalmadena.org
www.karmaguen.org
www.diamondway-teachings.org
www.buddhizmusma.hu

gyakorold az elméletet, itt még nem élesben
mennek a dolgok. Próbálj ki új helyzeteket, például hogyan tudod felhívni magadra a figyelmet,
hogyan kommunikálj emberekkel, meddig mehetsz el velük. Olyan dolgokat is kipróbálhatsz,
amiket talán az igazi munkahelyeden nem fogsz
tudni, mert félsz a következményektõl. És ami
a legfontosabb, gyakornokként nagyon sok mindenre rákérdezhetsz, vagy kérheted, hogy mutassák meg. Hiszen nekik is kell idõt szánniuk
Rád és elõsegíteni a szakmai fejlõdésed.
ÖTÖDIK SZABÁLY: csak magadra számíthatsz! Az önállóság és a szabad élet örömei rejtegetnek buktatókat és veszélyeket. Mivel csak
Te döntesz arról, hogy hogyan szervezed meg a
szabadidõd, hogyan használod ki a lehetõségeket, ezért érdemes felkészülten útnak indulni.
Sokszor fogod úgy érezni, hogy senkire nem
számíthatsz és senki nincs, aki segítsen, vagy
tanácsot adjon. Ilyenkor ne veszítsd el a fejed,
ülj le és gondolkozz, találd meg a megfelelõ embert, aki segíteni tud, vagy oldd meg saját magad
a problémát! Hidd el, nem nehéz!
És végezetül soha ne feledd, hogy mindaz, ami
történik Veled, mindaz, amit átélsz, és megtapasztalsz, csak a Tied, és senki sem veheti el!
Rengeteget nyersz: tapasztalatot, élményeket,
barátokat, szerelmeket, és leginkább egy nagyon
nagyon jó belépõt és referenciát az üzleti életbe!
Lengyel Anikó
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Egyetem a
neten, avagy
az e-learning

$

Elsõ ízben rendezte meg májusban a
Coedu Tudásháló Konferenciát a Mimóza Kft. és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékének Média Oktató és
Kutató Központja (MOKK). A konferenciát Siegler András, az Oktatási Minisztérium
kutatás-fejlesztési helyettes államtitkára nyitotta meg. A szakmai napon az Apertus közalapítvány által finanszírozott Didakta program keretében fejlesztett, kifejezetten a felsõoktatás igényeire optimalizált e-learning
tananyag-fejlesztési módszertant és technológiát, illetve 24, a felsõoktatásban bevezethetõ e-learning tananyagot mutatták be.
A konferencián ismertették a másfél éves
munka módszertani megállapításait, mindeközben arra is választ kerestek, hogy különbözik-e, és ha igen, miben az e-learning a felsõoktatásban, ha lehetõségeit, eszközeit,
mozgásterét tekintjük. A 24 bemutatott tananyag : az infobrókeri alapismeretektõl a
fizikán át a média- és sajtótörténetig 
nagy része a www.coedu.hu címen ingyenesen rendelkezésre áll ez év végéig. A Coedu
be is mutatta honlapját, amelyen az elearninggel kapcsolatos fogalomtár és linkgyûjtemény mellett 400 cikk, és 49 nyilvántartott partnerszervezet adatait is megtalálja
az érdeklõdõ. A konferencián bemutatták a
nemrég lezárult Coedu Tudásháló versenyt,
amelyet jövõre duplán  EU-témában és a
hagyományos témacsoportokban, 6 szekcióban  hirdetnek meg.

Van élet
a diploma után?
A Nemzeti Felnõttképzési Intézet támogatásával az EU-csatlakozás utáni munkaerõ-piaci elhelyezkedést segítõ szakmai rendezvénysorozat indul november végén, Budapesten.
A konferenciasorozat célját a rendezõk (DFTHungária Kft.) abban határozták meg, hogy
segítséget nyújtsanak a diploma elõtt álló hallgatóknak eligazodni az eu-s munkavállalás
rejtelmeiben.
A tanácsadás a praktikus, közérdekû információk mellett ki fog terjedni az egyéni, élet-

vitellel és a lehetõség kitárulásából adódó
szemléletváltozással kapcsolatos tájékoztatásra is.
A Kempelen Farkas Hallgatói Információs
Központban, a Budapesti Kommunikációs
Fõiskolán, valamint a Budapesti Mûszaki
Egyetemen zajló rendezvények elõsegítik a
leendõ munkavállalók felnõttképzésbe történõ bekapcsolódását is.
További információ:
eukonferencia@dft.hu, www.dft.hu
vagy a 266-7601/130-as telefonszámon.

Eladták
a
tízezredik
számítógépet
a Sulinet
Expressz
keretében
A Sulinet Expressz  számítógépet adókedvezménnyel, a Sulinet Expressz programon belül azt hivatott elõsegíteni, hogy 
fõként az oktatáshoz kapcsolódóan  minél
több háztartásba kerüljön otthoni számítógép, illetve a már meglévõket korszerûsíteni,
fejleszteni tudják a családok. Mindkét cél nagyon fontos, hiszen Magyarország az otthoni PC-vel való ellátottság területén egyelõre
jelentõsen elmarad az európai uniós átlagtól.
A Sulinet Expressz  számítógépet adókedvezménnyel programnak köszönhetõen eddig több mint 10.000 háztartásba került személyi számítógép.

EZ VAN

Az Ikszikszí is ott volt!

III. Diák-médianap az
Európai Uniós
csatlakozás
jegyében
Újságunk tavaly a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének (DUE)
versenyén harmadik helyezést ért el, de
ezt reméljük már mindenki tudja! J Az
idei tanév elsõ DUE-s rendezvénye a
Budapesti Kommunikációs Fõiskolán
volt, ahol természetesen az Ikszikszí is
képviseltette magát!
A programok 11 órakor kezdõdtek. A
megnyitót követõen Skriba Judit beszélt
nekünk A fiatalok médiahasználatának alakulásáról. Megerõsítést kaptunk arról, amit már eddig is sejtettünk!
A legolvasottabb lapok között a bulvársajtó szerepel, a legnagyobb nézõszám
tekintetében pedig a kereskedelmi csatornák mûsorai viszik a pálmát.
Orosz József haditudósító elõadása talán a legizgalmasabb része volt a napnak. Csakhogy egy kicsit felidézzük a
hangulatot: jelen volt a berlini fal leomlásakor, a szerb háborúban, a belgák
bombázásakor, az öbölháborúkban.
Ezután ismét Skriba Judit következett
Újságolvasási trendek beszámolójával, miszerint egyre inkább Európa-érettek vagyunk, hiszen a bulvársajtó elõnyben részesítése nyugat-európai vonás.
Bárdos András a nap legközismertebb
elõadója A jó interjú titkai-t osztotta
meg velünk, de ez maradjon a mi titkunk
J. Dióhéjban elárulhatunk annyit, hogy
fõképp a televíziózás nehézségeirõl mesélt és különbözõ sztorikkal szórakoztatott minket. Számunkra a fõ attrakciót
azonban Niki jelentette, ahogy felkonferálta a neves mûsorvezetõtJ. Jó érzéssel töltött el minket, hogy iskolánk tagja
aktív résztvevõje a DUE-nak!
Bernáth Zsófi  Ignácz Szilvi

JobNeked
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem és
a Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai
Karának AIESEC Helyi Bizottságainak közös programjában, a
JobNeked-ben az érdeklõdõk megtanulhatják, hogyan lehet sikeresen
állást keresni. A kiválasztott jelentkezõk részt vehetnek egy, három
hétvégét átfogó képzési programon, ahol elõadások és készségfejlesztõ tréningek kapnak
helyet, vállalatok képviselõi mesélnek arról, mi alapján választják ki késõbbi munkatársaikat.
A résztvevõk a shadowing program keretében pedig végigkísérhetik egy cég dolgozójának
egy napját. A programról és a jelentkezés feltételeirõl a 06-1-217-4530-as telefonszámon
lehet érdeklõdni.
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Európa víz alatt
Új határok a globális felmelegedés után

Manapság olyan sokat hallani a
globális felmelegedésrõl, és
ennek kényelmetlen velejáróiról, talán már fel sem kapjuk rá
a fejünket. Hiába az embernek
kevés ideje van azon tûnõdni,
mi lenne, ha tényleg megtörténne, ha tényleg felmelegedne az
éghajlat és
Ez lenne:
A déli sarkvidék hatalmas jégtömbjének
elolvadásával a tengerek vízszintje átlagos 90110 métert emelkedne. Az itt látható Európa
térkép  a domborzati viszonyok figyelembe
vételével  ezt az állapotot ábrázolja (mellõzve minden óvintézkedési lehetõséget). Persze nem kell aggódni, hiszen mind ez csak
játék a lehetségessel.
Vagy mégsem ?

Szelektív
élményem!

Rég volt már mikor még a gyepmester vadászta szögesbottal a szétszórt papírhulladékot kedvenc parkjainkban.
Hazánk még csak ismerkedik a szelektív hulladékgyûjtéssel, a kerti komposztálással. Nagyvárosainkban is csak helyenként díszelegnek a
megkülönböztetett konténerek. Ha utána számolunk, körülbelül ezer, ezerötszáz háztartásra jut egy szelektív hulladékgyûjtõ hely. A válogatásból következik, hogy legalább 3-4 szemetesnek kellene lennie otthononként. Bár
nem tudom, hogy a magyar panellakásokban
hol fér el ennyi szemetes mikor még néha egy
zoknit sem lehet tisztességesen kiteregetni. De
tegyük fel, hogy megvalósul a szemétválogatás. Irány vele a konténerekhez, igen ám de az
még vagy 3000 ember szemetét hivatott benyelni, így a buzgó szemétválogatóktól hipphopp megtelik a kuka. Mit tehetne a késõn
érkezõ tisztes állampolgár, elviszi a hulladékgazdálkodási telepre a szemetét, hogy pár száz
forintért otthagyhassa azt. Gratulálok! Jól ki
van ez találva. Tessék-lássék városonként el
van szórva 4x10 konténer a hulladék újrahasznosítás reményében, de ha az emberek már
tényleg igazodnának az európai normákhoz,
ez a pár lerakóhely igencsak kevés lenne. Az
önkormányzatok tisztában vannak ezzel, a támogatásokat megkapják, a konténerek meg
összefirkálva díszelegnek. Véleményem szerint,
amíg panelházak esetében lépcsõházanként nem
valósul meg a szelektív gyûjtés, addig ne várja
el senki, hogy 4 külön zsákkal az emberek több
száz métert gyalogoljanak a kukáig. Meg ugye
a három szemetes az bizony három szemetes
háztartásonként. Elég abszurd gondolat.
Egy a mosogató alá, egy a wc-tartály mellé
a falra, egy pedig a müzlis dobozok mellett a
spájzban. Talán így elférnének. Tischler Márk

Grafika: Juhász Tamás, Mayer Bernadett

A MODERN TECHNIKA
SZEMETE
Halomban álló monitorok, számítógépek
és mobiltelefonok hatalmas területen elszórva ugye, hihetetlen a kép?! Sok ember számára elképzelhetetlen, hogy milyen mennyiségû informatikai szemét képzõdik évrõl évre. A technológia nagyarányú fejlõdése miatt egyre többen cserélik
le régi számítógépeiket és telefonjaikat,
és mindeközben senki nem gondol arra a
rengeteg szennyezõ anyagra, amit ezek a
szerkezetek tartalmaznak (például nikkel,
kadmium, bróm stb.). Egy kutatás szerint
2004-ben várhatóan egymilliárd számítógép kerül ki a használatból, és ez a szám
évente mintegy 10%-kal növekszik. Mivel a legtöbb fejlett országban nincs kidolgozott megoldás az elhasználódott alkatrészek szétszerelésére és újrahasznosítására, a leggyakoribb megoldás az, hogy
a hulladékot Ázsia fejletlenebb területeire
szállítják és ott helyezik el. Ez azonban
nem csak környezeti károkat okoz. Kína
fejletlenebb területein fiatalok és gyerekek kutatnak az informatikai szemétdombokon, hogy valamilyen módon kimorzsolják a szemétbõl az értékes nemesfémeket. Bár az amerikai Silicon Valley
Toxics Coalition kidolgozott több lehetséges megoldást is erre a problémára, jelenleg a szemét mennyisége egyre nõ, tovább szennyezve ezzel a környezetet.
Nagy István
Forrás: Notebook magazin,
2003 március

Alternatív,
aktív megoldások
környezetünk
védelmében
Talán minden akkor kezdõdött, mikor pár lelkes alpinista feltüzelve tört a Mount Everest
meredélyei felé, azonban most nem az áhított
csúcs eléréséért meneteltek, hanem megtisztítani a rengeteg hulladéktól Földünk legszemetesebb ormait. E tett felkelthette a világ érdeklõdését, és bizonyossá vált, hogy azok is
tehetnek valamit környezetükért akik eddig csak
kihasználták annak adottságait. Kezdetben olyan
csoportokat szerveztek az egyéni megmozdulások mellett, amelyek kifejezetten úgy járták végig a turista-útvonalakat, hogy megtisztítsák azokat a több éves szeméttõl, melyek igencsak rombolják a természet szépségeit. Csak egy példa:
pár éve már magyar diákok is járnak Franciaországba (fizetésért) útvonalakat tisztítani.
A 90-es évek végétõl szép lassan nálunk
is kezdtek elterjedni a helymeghatározó
készülékek, melyek lehetõségeit gépkocsiba
szerelve használhattuk ki eltévedés vagy eltulajdonítás során. Késõbb már a geodéták is elõszeretettel használták ezeket az egyre kisebb masinákat. Majd a nem is olyan távoli múltban bárki
számára elérhetõvé vált az a szerkezet, melynek
segítségével adott környezeti jellemzõk mellett
megállapítható a felhasználó földrajzi helyzete
magasságponttal, szélességi és hosszúsági koordinátákkal fûszerezve. Ez a felszerelés a GPS, nem
közismertebb nevén: globális helymeghatározó
rendszer. Ezek a készülékek mára már annyira
elterjedtek, hogy használóik sportot ûzhetnek a
barangolás közbeni (térképet nem ismerõk esetében eltévedés közbeni) koordináták felkeresésével, melyek nem ritkán egy-egy érdekes kincs
rejtekhelyei. Nevezzük ezt a kellemes idõtöltést geocachingnek. Egyes GPS felhasználók
vízhatlan ládikákat rejtenek el országunk különbözõ tájain, míg mások azokat megtalálva regisztrálják célba érkezésüket egy internetes adatbázisban. Mára egy több mint 700 ilyen pontot
tartalmazó adatbázis jött létre, lelkes természetjárók közremûködésével. Igen ám, de egy idõ után
kezdett egyhangú lenni a helymeghatározó készülék felhasználása, mely csak a koordinátához
tartozó útvonalat mutatja. Így a szerkezet segítségével elkezdték gyûjteni azokat a pontokat is,
melyeket érdemes másoknak is megnézni a túrázás során (források, turistaszállók, kilátók, természeti jelenségek).
Sokszor számoltak be a geoláda kutatók,
hogy a környék csodálatos, de nem egyszer egyegy szemétdomb rontja az élvezetet. A GPS-szel
barangolóknak azonban a sajnálkozáson túl meg
van a lehetõsége arra, hogy tegyen is valamit
környezete tisztaságáért. Az illegális-szemétlerakó helyek koordinátáit esetleg fényképeit elküldhetik a geocaching.hu adatbázisába, ahol így nyilván vannak tartva azok a
helyek melyek eltakarításához már kevés a természet barátja. Az említett portál pedig felveszi
a kapcsolatot az illetékes hatósággal, amely intézkedik a hulladék eltávolítását illetõen.  meséli Lipka László, iskolánk közkedvelt informatikai igazgatója, aki  a családjával együtt  maga
is lelkes természetjáró és GPS-fan.
A fentiek ismeretében beláthatjuk, hogy nem
kell sok hûhó környezetünk védelmét illetõen ha
csak egy kis elszántság van bennünk az iránt,
hogy 50 év múlva még oxigént tudjunk lélegezni.
Tischler Márk
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Mûvészet
vagy
környezetrongálás?
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( avagy a fal két oldala.)
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A mûvészetnek rengeteg megnyilvánulási
formája van. Vegyük mindjárt a festészetet!
Vannak, akik  mondjuk úgy  a hagyományos
vásznas megoldást választják, aztán vannak,
akik a bõrre tetoválnak, fára, kõre festenek és
van még vagy százféle lehetséges változat. E
tevékenység legõsibb formája a barlangfestészet.
Történelmi tanulmányainkból talán még rémlik, hogy az õsember ezzel kívánta befolyásolni
a vadászat kimenetelét.
Nem napjaink felfedezése, hogy a modern
korban is léteznek még õsemberek, akik szintén
a falakat festik össze, de barlang híján mindezt
a közterületeken teszik, ráadásul céljuk sem
egyezik meg a kõkorszakiakéval. Természetesen a graffitisekrõl beszélek.
Tulajdonképpen azzal a formájával nincs
semmi bajom, amelyik igényesen van kivitelezve, még ha illegális helyekre készítik is ezeket a
mûveket, ám ott vannak a rövid, írásszerû képzõdmények, az ún. tag-ek, melyek az egyes bandák rövidítéseit és a falfújók beceneveit takarják. Ez utóbbi virít most már Budapest-szerte
mindenütt  nemrég iskolánk is áldozatául esett
a vandalizmusnak , de hogy miért, azt csak
készítõik tudják. Sajnos akik nem ismerik ezt a
szubkultúrát, egy kalap alá veszik ezeket a firkákat a graffiti mûvészettel, s bár a szó eredeti
jelentése valóban falfirka, ma már inkább csak
a mûfajnak a festészeti vonalára alkalmazzák.
Azt tartják, a graffiti lázadás. Én meg azt
tartom, hogy aki csak ennyire képes, az lázadozzon otthon, a saját szobája falain. Persze
vannak ügyes kezû alkotók is, akik legalább
olyat fújnak, amin csodálkozni lehet, majd elgondolkodni, hogy vajon miként tudja mindezt
egy nem túl kifinomult eszközzel megcsinálni?
Napjainkban a graffiti megítélése nem
túl pozitív, pontosan az illegális jellege, illetve
firkás falak miatt. Íme egy példa a sok közül.
Szeptember elején láttam, amikor az egyik villamos vonal mentén lévõ megállót takarították
le és festették újra, mert már ki sem látszott a
sok nem kimondottan elmés politikai színezetû
megjegyzések és más rajzok, firkák tömkelege
alól. Két hónap telt el azóta, és a megálló úgy
néz ki, mintha mi sem történt volna, ismét ott
virítanak rajta a korábbi színvonalas alkotások. De említhetnénk példaképp a Móriczon
lévõ aluljárót is. Éppen emiatt lehet a graffitiellenes csoportok felháborodását is megérteni.
Hiába jelölnek ki helyeket, ahol engedélyezik a
fújást, mert egyrészt ezek a felületek gyorsan
megtelnek, másrészt graffitis körökben egy-egy
rajz annál értékesebb, minél inkább õrzött, nehezen megközelíthetõ, ám jól látható helyen
található. Megoldást még valószínûleg sokáig nem fognak találni, így aztán marad a
meglehetõsen drága takarítás.
Dankó Hajnalka
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Mátrix 3
Biztos Ti is csodálkoztatok és bosszankodtatok egy ideig azon a befejezésen, melyet a júniusban megjelent  már DVD-n is
kapható  Mátrix 2. rendezõi cserbenhagyásos gázolásként követtek el velünk, nézõkkel szemben.
Aki nem látta a filmet annak elmondanám, hogy a legizgalmasabb résznél, filmszakadás szerûen lett vége az alkotásnak, ezzel bedobva miket a kíváncsiság
feneketlen gödrébe.
Nos, hogy ebbe senki se rokkanjon bele, az elmúlt napokban  egészen pontosan november 5-én  mutatták be a hazai
mozik a folytatást, melynek
címe: The Matrix revolutions. Az Egyesült Államokban már bevételi rekordokat döntögetõ  itthon is több tízezer nézõt vonzó 
trilógia legújabb fejezete az elõzõvel majd
egy idõben került leforgatásra, de marketing és pénzügyi szempontokat figyelembe
véve a producerek úgy döntöttek, hogy csak
2003 õszén dobják piacra.

Kilencen,
mint
a gonoszok
Horváth Péter fergeteges komédiája a József
Attila Színház 2001. évi vígjátékpályázatának egyik díjnyertes darabja. A humor szikéjével boncolgatja korunk legkényesebb kérdéseit, önmagunk és mások, illetve a másság
vállalásának örök dilemmáját.
A darabról annyi talán elárulható, hogy
valóban kilenc szereplõje van, de hogy gonoszak-e, azt mindenki maga döntse el. Az is
tény, hogy négy és fél zsidó, négy és fél pedig nem az. Hogy miért mondom, ez is kiderül az elõadásból.
A darabban szereplõket egy titokzatos,
nagy lakás hozza össze a Síp utcában, ahol
az egykori csillárkereskedõ, Fekete Salamon
él, aki frigyládáját és a családi szóbeszéd szerint elrejtett vagyonát õrzi. Itt gyûlnek össze
 a tulajdonos 75. születésnapját megünnepelni, a lakásból rég kitiltott rokonok és szomszédok  természetesen mind valami hátsó
szándékkal: van, aki csak családi megbékélésre áhítozik, más titkos szerelmi kalandot
remél, megint más az eldugott kincsekre vágyik, s olyan is akad, akinek a lakásra fáj a
foga.
A fergeteges hangulatról a magyar színjátszás elismert és kedvelt színészei, Sztankay
István, Bodrogi Gyula, Ullmann Mónika
és még sokan mások gondoskodnak.
Kell ennél több!? Jó szórakozást!
Ignácz Szilvia

 Csõdközeli
vég!

A film közvetlenül ott folytatódik, ahol a
másik abbamaradt. A történet alapjaként roppant érdekes ideológiát és világnézetet megfogalmazó forgatókönyvírók véleményem szerint
mostanra már túlzásba vitték a filozófiai megközelítést, így gyakran Alfa közeli állapotba kerültem az unalomtól. A film az eddigieknél is több digitális technikát
tartalmaz, s ez sajnos egy-két helyen látszik is. Az események
egyre érdekesebb fordulatai ebben
a részben akarnak kicsúcsosodni
a Zhion ellen falkába verõdõ gépek és a való világban még életben maradt emberek gigantikus
csatájában, ám a végleszámolás most elmarad.
Továbbá Neo egy esõs, sötét helyen több millió
dühös Smith ügynök sorfala elõtt megküzd az
igazival. Triniti és Neo között csók, románc,
stb. Végül Neo meghal? Ki tudja? Ha éppen
nincs más dolgotok, nézzétek meg a moziban!
(Remegõ kézzel nem lehet bakancsot kötni! 
Fõszerk.)
Benkõ Lajos

Rabság
Még vérzik szívemen a seb,
Melyet rajta ejtettél,
Szavaimon sistereg a csönd,
Melynek foglyává tettél.
Bõrömet mardossa a levegõ,
Sajgó lelkem fájdalmasan remegõ
Kezeimbe temetett arcomat, mint rabot
Õre, bezárja, kínozza, várva a napot,
Mikor feltámad a fény,
S újra megérint az örök remény.
Mennyi filozófia, tétel és látomás,
Melyek éltetik a világot.
Mennyi de mennyi szerelmes vallomás
Hazugság! Feláldozhatsz rengeteg álmot.
Keseredett rossz szellem, a magány
Lassacskán eltemet
De várj! Most mégis rám talál egy halovány
Hang, mely felébreszti lelkemet.
Cellámon csörren a lakat, szabad vagyok!
Eldobhatom bûvöleted rabláncát.
Többé már nem vagyok foglyod, csak éltetõd,
Ki börtönbe zárta szíved minden álmát
S most várod, hogy egyszer visszatérjek,
De hiába, késõ. Én már másért élek...
Gábor Kati
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A legjobb fotók
World Press Photo 2003

Idén is érdemes ellátogatni a Néprajzi Múzeumba, hiszen újra megnyílt a World Press
Photo kiállítás, 2002. év legjobb sajtófotóit
felvonultató tárlat. 118 országból 53 597
fényképpel pályáztak 9 kategóriában a fotóriporterek, amelyekbõl 55 munkát díjaztak.
Magyar sajtófotós is szerepel
a díjazottak között, Gárdi Balázs, a Népszabadság fotósa.
A Debrecenben rendezett tornász-világbajnokságon készült
sorozatával érdemelte ki a
sport kategóriában az elsõ helyezést. Az
eddig megszokottól eltérõen idén nem a háború borzalmainak bemutatása dominált, sokkal inkább az érzelmek bemutatása. A képek
között volt olyan, amely szinte majdnem
megszólalt, oly élethû volt. Az egyik ilyen
kép a 2002 májusában Betlehemben, az izraeliek elõl a Születés templomába menekült
palesztinok 39 napjáról készült sorozat, de
hasonlóan megragadó az ázsiai földrengést
túlélõk kétségbeesett kutatása a romok kö-

zött további túlélõkért. Az utóbbi kép nyerte el az év fotója címet, szerintem megérdemelten. Persze láthatunk könnyedebb témájú képeket, például a Shaolin papok kung-fu
mûvészetének néhány elemét, illetve a lazító gyakorlatokat is ábrázoló sorozatot. Aki látni szeretné a világ
legjobbnak ítélt sajtófotóit, az
siessen a Múzeumba, s maga
gyõzõdjön meg róla, hogy a
képek tényleg nagyon szépek
és magával ragadóak. A sajtófotósok álma, hogy valami maradandót
örökítsenek meg fényképeikkel a nagyközönség számára, amire sokan évekkel késõbb
is emlékeznek. Ezen a tárlaton sok ilyen csodás alkotás szerepel, amiket biztosan az emlékezetünkbe vésünk, örökre.
A kiállítás november 16-ig várja a látogatókat mindennap 10-18 óra között (hétfõn is!). A belépõjegy ára diákigazolvánnyal:
350 Ft, míg anélkül 650 Ft.
Palya Tímea

Szemét ügy!

elKÉPesztõ
TÁRLAT
az ÁVF-en!

Öröm a természetben, a hétköznapokban
és a kapcsolatokban címmel október 29-én
délután 5 órakor nyílt meg az étteremben az
ÁVF és az Ikszikszí elsõ fotókiállítása, melyen az általatok behozott digitális és hagyományos, színes és fekete-fehér képek közül
a legjobbak kerültek közszemlére. Az eseményen az ÁVF-kórus hangulatteremtõ, évszaknak megfelelõ Haydn kánonja és Gábor Kati
szóló elõadása elõtt Baki Péter fotómûvész
beszédét hallgattuk meg. A megnyitón jelen
volt számos tanár, hallgató és az Ikszikszí
stábja is. Finom süteményekrõl és pezsgõrõl
az étterem elegáns pincérei gondoskodtak.
Váraljai Virág, fõszerkesztõ-helyettes rövid
köszöntõ beszédében elmondta: Az esemény
célja, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a
munkatársakra és hallgatókra, akik közgazdasági ismereteiken kívül mûvészi vénával
is rendelkeznek. Reményeink szerint a mai
alkalom hagyománnyá válik és az évek során egyre több, az iskola berkein belül mûködõ oktató, hallgató, munkatárs mutatja meg
másik arcát is. Külön köszönet Turzó Líviának és Piff Zolinak a szervezésért! Reméljük, lesz folytatás
Benkõ Lajos

 Szemét gondolatok!

Hogy van az, hogy Magyarországon bárhová megyünk, kis túlzással hegyekben áll
a szemét és térdig kell gázolnunk saját
hulladékunkban? Az ember sok mindenre
gondol ilyenkor. Én általában arra, hogy azokat az embertársaimat, kik a természet lágy
ölén érzik úgy, hogy szemetelniük kellene,
szívem szerint melegebb éghajlatra küldeném.
Az is eszembe jut, hogy talán nem is tehet
róla, mert nem tudja, hogy kéne kultúráltan,
emberhez méltó módon viselkedni. Lehet,
csupán azért teszi, amit tesz, mert a szülei
nem tanították meg arra, hogy tiszteletben
tartsa a törvény és a társadalom alkotta írott
és íratlan szabályokat. Az ilyen ember talán
nincs tisztában azzal, amit önkéntelenül is
elkövet, nincs tisztában vele, hogy az a mûanyag doboz vagy gumiabroncs, amit laza
mozdulattal behajít az erdõbe, talán örökre
ott marad, nem bomlik le, s elméletileg az
idõk végezetéig szennyezi a környezetet,
ezzel hatalmas károkat okozva az élõvilágban.
Ne legyél már ennyire naív!  mondom
aztán magamnak. Aki ilyet cselekszik, az pontosan tudja, hogy vét az elõírások és a környezet ellen. Tisztában kell legyen azzal,
hogy miért nem viszi, viteti a szeméttelepre
a sittet és miért nem dobja ki lomtalanításkor
a felgyülemlett kacatokat! Azért mert lusta,
nemtörõdöm egyén! Persze a lustaság fél
egészség, mondanátok páran, de a szemetelés kapcsán ezzel nem értek egyet.

Azt sem értem, hogy tõlünk mintegy 250
km-re nyugatra miért tud minden olyan
tiszta, rendezett és takaros lenni? Az osztrák falvakban és kisvárosokban, de akár a fõvárosban, Bécsben sem lehet találkozni a magyarországi viszonyokhoz hasonlóval. Se egy
eldobott csikk, se egy koszos zsebkendõ!
Hogy van ez? Az ottani emberek miért nem
lusták a négyfelé válogatott szemetüket négy
különbözõ kukához kivinni, s miért mûködhet olyan nagyszerûen a szelektív hulladékgyûjtés?! Nem csupán kormányzati elkötelezettségen és pénzen múlik! Ehhez teljesen másfajta emberi hozzáállás és látásmód
szükségeltetik! Az osztrákok, a németek, a
svájciak és még sorolhatnám, már felnõttek
ehhez, sajnos mi magyarok még csak magzati
stádiumban vagyunk ebben a folyamatban.
Úgy vélem ki kéne már bújnunk korlátolt elménk sötét barlangjából és tisztán,
világosan megfogalmazni elvárásainkat egymással szemben, s törõdni azzal, hogy milyen környezetben élünk. Igenis rá kell szólni a szemetelõ, vagy csikket elhajító emberre,
hogy Vegye fel és tegye a kukába a szemetet!. El kéne kezdeni felcseperedni a problémához és gyökereiben átformálni gondolkodásmódunkat, hogy észrevegyük: manapság
már nem sikkes, hanem szégyellni való dolog
nevetve eldobálni a hulladékot. Végül nekünk
is felnõtté kéne válnunk és szellemileg is csatlakozni a szemét ügyben már jóval elõttünk járó EU-tagállamokhoz. Benkõ Lajos

Illat
Néha hagytuk:
levegõhöz jutni a másikat
két érzéki pillanat között.
Nevetve fordultál oldalra,
parfümöt fújtál a bõrömre,
és én is a tiedre
már meghalt az illata.
Féregként a takaróba csavarva
emlékszem vissza azokra
az utópikus pillanatokra;
ügyetlenül szerettelek, aztán
mindennek vége lett, az
illattal halt meg az emlékezet.
Nagy István

'
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HAPPY END

E helyen minden alkalommal egy körkérdést teszünk fel oktatóknak, munkatársaknak,
egy az adott szám tartalmához kapcsolódó témában. E körkérdést e-mailen tesszük közzé, s
alább a beérkezett válaszokat közöljük. Ebben a hónapban arra a kérdésre lehetett válaszolni, hogy

MIT TEHETÜNK KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGÁÉRT?
Közvetlen munkakörnyezetemben
is a harmóniára, tisztaságra törekszem. Én nem csak azért nem engedek be enni-innivalót az óráimra,
mert ez tilos, hanem mert annak nem
ott van a helye, sem munkakulturális, sem környezetkulturális okok miatt. Magánéletemben is
környezettudatosan élek, amennyire tehetem:
visszaváltható palackos italokat vásárolok,
elõnyben részesítem a környezetbarát csomagolású termékeket, csakis helyettesítõ termék híján, esetenként vásárolok hajtógázas spray-ket.
Amióta gyermekem is van, ez a hozzáállás  érzem  felerõsödött bennem. Ez nem egyik-napról a másikra elhatározott dolog volt, hanem idõnként, váratlanul tudatosodik egy-egy elem. Például nemrég észrevettem magamon, hogy már
nem tudok annyira örülni a vágott virágnak, mint
a cserepesnek. (Kivéve a Nagy Õ-tõl kapott
rózsaszálnak ) Igyekszem kislányomnak példát mutatni magatartásommal, ezt tartom a legfontosabbnak. Jó lenne, ha Õ már egy egészségesebb világban nõhetne fel
Karcsics Éva

ikszikszi@villanyi.avf.hu

Mi elég aktívan részt veszünk saját
szûkebb lakókörzetünk  a társasházunk védelmében, fenntartásában
szépítésében. A környezethez az
épített környezet is hozzátartozik,
és a mi házunk egy százéves körfolyosós ház a
Körúton. Régen azt mondtuk volna, társadalmi
munkában, ma sehogy nem neveztük, de kifestettük a kapualjat  igaz, nem lett tökéletes. Virágokat telepítettünk az udvarra, és elindítottunk
egy virágos ablak mozgalmat  természetesen
ezt sem így neveztük el, de a példa ragadós, és
lassan egy mediterrán udvarhoz lesz hasonló a mi
József körúti udvarunk is.
Kováts Ildikó
Immár lassan másfél évtizede azon
vagyok, hogy a Villányi úti Konferenciaközpont ne úgy nézzen ki,
mint a Fáy utcai kínai piac. Minden
engedély nélküli, illegális hirdetést
módszeresen eltávolítok, ha észreveszem.
Antal János

HAJÓS

Számomra ez nem kampány, nem
akció. Ma például nem (csak) papír
alapú házidolgozatot, hanem elektronikusan átküldött dolgozatot is elfogadok. (Jövõre kizárólagosan így
juttathatják el a hallgatók.) Megkíméljük a fákat, nem termelünk szemetet..
Székács Anna
Korábbi barbár cselekedeteimet mellõzni kívánom: a használt elemeket
leadom; autóból nem dobom ki a szemetet; fellépek az ellen, hogy a téli
idõszakban sóval védekezzünk lapát
és homok helyett.
Kelen András

A környezetvédelem
legilletékesebb elsõ
emberét, a környezetvédelmi és vízügyi minisztert kereste meg a XXI.
Század, az Ikszikszí, hogy
megtudja magasabb
szinteken mit tesznek a
környezet védelméért,
és hogyan motiválják a
felsõoktatásban tanulókat. Incze Nikoletta
kérdéseire dr. Persányi Miklós válaszolt.
Hogyan jelenik meg a környezetvédelem a felsõoktatásban? Mit tesz a minisztérium azért, hogy
a felsõoktatási intézményeket, hallgatói szervezeteket motiválja a környezet megóvására?
A kérdés a környezetvédelem egyik kulcsfontosságú területére világít rá: a szemléletformálásra. Ebben pedig alapvetõ szövetségesünk az
oktatás. Elsõsorban nem a szakirányú képzés
területén vannak sürgõs feladataink, hiszen jelentõs változást akkor érnénk el, ha minden felsõoktatásban tanuló diák megismerkedne a legfontosabb környezetvédelmi problémákkal és
azok megoldásával. Célunk, hogy a környezetügy éppúgy az általános mûveltség részévé
váljon, mint például az anyanyelvi ismeretek.
Ma a felsõoktatásban tanuló diákok alig tíz százaléka hallgat környezetvédelmi tárgyakat, õk
azonban mind szakemberek lesznek. Pedig nemcsak specialistákra van szükség! A második
Nemzeti Környezetvédelmi Program egyik legfontosabb célkitûzése, hogy valamennyi leendõ
diplomás találkozzon környezeti ismeretekkel tanulmányai során. Ezért kezdeményeztük,
és támogattuk 3 millió forinttal az októberben
közreadott KÖRNYEZETTAN  Természet és
társadalom  globális nézõpontból címû tankönyv megszületését, amely a nem szakirányú képzésben tanuló diákok számára készült.
A kötet huszonnyolc elismert magyar szakember írásaiból állt össze, közülük sokan a minisztérium munkatársai. Dr. Kerényi Attila, a Debreceni Egyetem professzora formálta egységes mûvé
az írásokat; a lektorok Láng István és Meskó
Attila akadémikusok voltak. A jövõ évi próbakurzus után mindenki számára elérhetõ egyetemi tankönyvként szeretnénk meghonosítani a
magyar felsõoktatásban.
Támogatjuk a szakoktatásban tanuló diákok
munkáját is. Azért, hogy a tehetséges végzõsöket és a fiatal kutatókat megerõsítsük pályán
maradási szándékukban, és megkönnyítsük indulásukat, évrõl évre pályázatot írunk ki a kiemelkedõ színvonalú diplomamunkák elismerésére és a diákok környezetvédelmi tanulmányainak támogatására. Idén 113-an pályáztak szakdolgozatukkal, ezzel tizennégy egyetem és fõiskola képviseltette magát a versenyben. Eredetileg csak 30 diplomamunkát akartunk díjazni, de a pályázatok magas színvonalára
tekintettel 39 pályamunkát jutalmaztunk oklevéllel és 80 ezer forintos pénzjutalommal. Az

ösztöndíj-pályázatra 61 nappali tagozatos és PhD
képzésben résztvevõ doktorandusz hallgató nyújtott be pályázatot. A 20 nyertes 10 hónapon át
kap havi 40 ezer forintos ösztöndíjat.
Ezen kívül támogatjuk a felsõoktatási intézmények környezeti programjait is. Idén 1
millió forinttal járultunk hozzá az Országos Tudományos Diákköri Tanács mûködéséhez, 4 millió forinttal segítettük az Országos Környezettudományi Konferencia megrendezését, továbbá 1
millió forinttal támogatjuk a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen mûködõ Környezetvédelmi Információs Iroda mûködését.
Mit és hogyan tehetnek a fiatalok a környezetvédelemért fõiskolai, egyetemi szinten és egyénileg?
Lehet, hogy banális, de mégis igaz: elõször mindenki nézzen körül a saját háza táján! Kapcsolja le a villanyt, ha kilép a szobából, zárja el a
vízcsapot, közlekedjen inkább kerékpárral, vonattal, tömegközlekedési eszközökkel, szemeteljen kevesebbet. Biztosan ismerik a szlogent:
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Nyert ügyünk akkor lesz, ha hétköznapi
szokásainkat áthatja a környezet iránt érzett felelõsség! Persze annak is örülünk, ha a fiatalok
bekapcsolódnak szemléletformálási munkánkba, erre jó lehetõség, ha részt vesznek civil szervezetek tevékenységében. Sokat köszönhetünk a zöld mozgalmak erõfeszítéseinek,
és közösek a céljaink, ezért 2003-ban társadalmi
célú programok támogatására mintegy 500 millió forintot fordítottunk a KAC Zöld Forrás
keretébõl.
Az Általános Vállalkozási Fõiskolán végzett hallgatók több szakon szereznek diplomát, többek
között vállalkozásszervezõ közgazdászok, nemzetközi kapcsolatok szakértõk és non-profit gazdasági szakemberek lesznek. Nekik milyen elhelyezkedési lehetõségeik vannak, ha munkájukban
magas szinteken szeretnének tenni a környezetvédelemért?
A környezetvédelemmel foglalkozó diplomások
elhelyezkedési lehetõségei a gazdasági szféra igényeitõl függenek. Tudjuk, hogy akik ma
akarnak munkát találni ezen a területen, nehézségekkel fognak szembesülni. De azt is biztosan tudjuk, hogy a közeljövõben sokkal több, jól
képzett munkaerõre lesz szükség egyrészt az EU
csatlakozásnak köszönhetõen, másrészt saját
fejlesztéseink eredményeképpen. Számításaink szerint a második Nemzeti Környezetvédelmi Program hatására több tízezer új munkahely jön létre a következõ években, az agrárkörnyezetvédelem és az öko-turizmus bõvítése a
vidéki foglalkoztatási lehetõségeket fogja javítani. Bizonyosan szükség lesz azokra az elhivatott jogászokra, tanárokra, közgazdászokra is,
akik a környezetvédelmi szempontokat érvényesítik saját szakterületükön. Rendszerezett
ismeretek, biztos alapok nélkül nincs környezetvédelem, ezért számítunk a jövõ szakembereire környezetünk tudatos megóvásában!
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