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 BELSŐSÉGEK Szőke Szilvia
rovatvezető BELSŐSÉGEK

A 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencián Közgazda-
ságtudományi Szekcióban HR elmélet és gyakorlat ágazaton 2. 
helyezést ért el Tóth Kathrin. Humánerőforrás-gazdálkodás, 
munkaerőpiac ágazaton 3. helyezett lett Fekete Nikolett Anna 
és Fekete Regina Éva. Márka, márkaépítés, imázs kategóriában 
különdíjat nyert Horváth András. A szekció további indulói: 
Hambalkó Zsuzsa, Kerekes Béla, Kovács Zsófia, Szőke Szilvia, 
Tamás Júlia, Varró Ágnes, Verner Ágnes. Társadalomtudomá-
nyi Szekcióban induló hallgatótársaink: Erdélyi Katalin, Gulyás 
Barbara, Kovács Krisztina.

Tóth Kathrin a következőket fűzte a verseny-
hez:
„Ne adjátok fel az álmaitokat, mert ha elég időt 
és energiát fordítotok a megvalósításukra, előbb 
vagy utóbb siker fogja koronázni fáradozásaito-
kat! 2011-ben egyszer már megmérettettem ma-
gamat az OTDK-n, de akkor egy kissé csalódottan 
távoztam Gödöllőről. Az a típusú ember vagyok, 
aki a kudarcok után képes felállni, és még többet 
tenni a cél elérése érdekében. A sok munkának 
meg is lett az eredménye: a dobogós helyezés.

Én most is azt mondom, érdemes jelentkezni többek közt azért is, 
mert új barátságokat köthettek, és tanáraitokat is egészen más ol-
dalukról ismerhetitek meg. Higgyétek el, hogy ez nem az a tipikus 
verseny, amit már megszoktatok. De inkább tapasztaljátok meg ti 
magatok is, hogy nem csak a levegőbe beszélek! Van két teljes éve-
tek arra, hogy felkészüljetek a következő versenyre. Használjátok 
ki a lehetőséget!”

OTDK-s 
büszkeségeink

Mostani számunk sajnos csak online verzióban jelenik meg. Ez viszont még inkább 
ösztönöz minket arra, hogy az internet segítségével egyre több olvasóhoz jussunk el. 
Hamarosan eljön ennek a szemeszternek is a vége, és mindenki belemerül a nyárba. 
De még mielőtt eldobnád a sulinak az emlékét is, lapozz inkább tovább… Megismer-
kedhetsz többek között Kovács Patrikkal és a FIVOSZ történetével, olvashatsz az ÁVF 
napunk fővédnöke, Lévai Ferenc fordulatos életéről is. Kerekasztalunknál vicces kony-
hai baleseteken nevethetsz, de ha ez sem elég, akkor nézd meg, mi folyik Szegeden. 
Végül a Kultúra rovatban megtudhatod, hogy mit is jelent az egyre több helyen felbuk-
kanó +1. Jó olvasgatást!

A következő félévben esedékes a szakmai gyakorlatod, de még fo-
galmad sincs arról, hogy hol fogod teljesíteni? Szeretnél a nyárra 
munkát vállalni, de nem tudod, hogyan kezdj neki a keresésnek? 
Nincs meg az induláshoz szükséges kapcsolatrendszered, és nem 
akarod az egész nyarad erre áldozni? 
Ne ess pánikba, segítünk!

A Karrier Iroda egyik legfontosabb tevékenysége a főiskolai hallga-
tók szakmai elhelyezkedésének segítése. Ez nem csak a végzés utáni 
álláskeresés megkönnyítését szolgálja, hanem a még tanulmányaikat 
folytató hallgatóknak is segítséget nyújt. Az iroda működése óta több 
száz céggel tartja a kapcsolatot, közvetíti hallgatóinknak a cégek ál-
tal nyújtott szakmai gyakorlati lehetőségeket, diákmunkákat, rész-
munkaidős- és főállásokat.

Miért érdemes élni a lehetőséggel?

Az általuk kínált segítség nem azt jelenti, hogy adnak egy nevet a 
hozzá tartozó telefonszámmal, aztán elindítanak a próbálkozás út-
ján, ami vagy sikerül, vagy sem. Sokkal több ez annál. Felkészítenek 
arra, hogyan írj jó önéletrajzot és motivációs levelet, hogyan kell 
megjelenni és viselkedni manapság egy állásinterjún, mik a leggya-
koribb kérdések, és mik a legfőbb munkaadói elvárások. Mivel ez egy 
hosszadalmasabb folyamat – és tényleg a te érdekedet szolgálja – ér-
demes időt szánni a felkészülésre. Csak ez után tudsz igazán sikere-
sen találni szakmai gyakorlati lehetőséget.

Ne halogasd a dolgot, a siker érdekében keresd fel még ma a Karrier 
Irodát, mert a jövőd lehet a tét!

Szakmai gyakorlat, avagy az első 
igazi munkahely

ELMENT 
A GELLÉRT 

KICSI!
Gellért Kis Gábor 66 éves volt. 

De ki is volt a Tanár úr?

Álljon itt most búcsúzásul a Markmyprofesszor.com oldalon 
a róla legutóbb írt hallgatói vélemények summázata:

„... csak miatta járok az órákra, művelt, okos, szellemes élő pél-
dák, mindent jól megmagyaráz.”
„Jó fej!”
„Nekem nagyon bejön!”
„Felkészült, érdekes példákat hoz, jó előadó, őmiatta minden 
előadásra elmegyek.”
„Érdekes tanár, nagy tudással...”
„Jól bevonja a diákokat az órába, sokszor kikéri a véleményü-
ket.”
„Osztályzása korrekt...”
 Antal János főigazgató
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BELSŐSÉGEK

Rövid hírek

BELSŐSÉGEK

Új HÖK, új álmok, új korszak
Idén is lezajlottak a képviselő-választások és a 
Tisztújító a Hallgatói önkormányzatban.
Új tervekkel, új erővel kezdik meg a munkát:
Patvaros-Müller Péter: „Szeretnénk megtudni, 
mik a hallgatók igényei, és aszerint cselekedni 
a jövőben.”
Patvaros-Müller Péter – Elnök, Szenátus- 
és OTSZB-tag
Kranyik Attila – Tanulmányi ügyekért felelős 
alelnök, Szenátus- és OTSZB-tag
Németh Adrienn Nóra – Kommunikációért 
felelős alelnök
Magyar Klaudia – Rendezvényekért felelős 
alelnök
Borbiró Attila Ferenc – OTSZB-tag
Szöllős Gábor – Felügyelő Biztos

Kötelező tantárgyfelvétel 
az ETR-ben 2013. június 15-től június 28-án 
éjfélig.

A verseny tárgyát egy valós vállalati prob-
léma jellemzően pénzügyi vonatkozású 
projektjének rövid, részleteiben hiányos 
kivonata képezte, amelyre szakszerű meg-
oldási javaslatot kellett készíteni a felső-
vezetőség számára.

A minden évben megrendezésre kerülő ren-
dezvényre Tóth Margita tanárnő hívta fel a 
figyelmünket. Főiskolánk négyfős csapatá-
ból hárman (Füle László és Marton Béla cso-
porttársaim társaságában) kontrolling szak-
irányról jelentkeztünk, a csapatot Mocsnek 
Vilmos, végzős hallgató egészítette ki.
Erős volt a mezőny, így hasznot húzhattunk 

a visszatérő versenyzők felkészültségéből, 
az adott problémához való hozzáállásukból 
is. A helyzet életszerűsége lehetővé tette 
számunkra, hogy képet kapjunk arról: vajon 
mi lehet igazán lényeges abból a valóságban, 
amit az órákon megtanulunk. A feladat egy 
valós projektről szólt, a nagy mennyiségű 
információhalmaz feldolgozására igen rövid 
idő állt rendelkezésünkre, így az eredményes 
és minőségi munka szoros együttműködést 
és üzletileg motivált szemléletet kívánt meg 
tőlünk. Az ilyen jellegű megmérettetés érde-
mi tapasztalatokkal kecsegtet, ami miatt jö-
vőre is szívesen részt vennék az eseményen.

Köles Zoltán

Országos Pénzügyi 
Esettanulmányi 
Verseny

Az előző számban már beszámoltunk ar-
ról a diákverseny-sorozatról, amelyhez 
iskolánk ebben a félévben csatlakozott. Az 
első ÁVF-es csapat szép eredménnyel zárta 
a bajnokságot.

A játék célja egy síhotel szimulációs program 
segítségével való irányítása volt. Főiskolánk 
hírét erősítve „ÁVF Agency” névvel indult el 
a versenyen a Berczi István, Berta Zoltán és 
Barabás Tamás alkotta csapat.

Berczi István így emlékezett vissza a ver-
senyre: „Az első fordulót követően a szekció 
utolsó helyén álltunk. Nem is kell monda-
nom, hogy ez kicsit letört, mert azt hittem, 

többet tudunk elérni. Ahogy haladtunk előre, 
úgy kezdtünk el felzárkózni. Az utolsó fordu-
lóban csoportunk már a harmadik helyen 
állt, kevéssel lemaradva a másodiktól. Végül 
az összes szekció csapatainak pontszáma 
alapján rangsoroltak. 54 csapatból a 20. he-
lyezést értük el, ami arra a körülményre való 
tekintettel, hogy egyik csapattársunk nem 
tudott jelen lenni a versenynapon, valamint, 
hogy végzős főiskolai hallgatók is szép szám-
mal voltak a mezőnyben, úgy érzem, nem is 
olyan rossz eredmény.
Valószínűleg ősszel, a következő „játékon” is 
elindulunk majd. Mindenkinek ajánlom, aki 
szeret versenyezni és a későbbiekben veze-
tőként szeretne dolgozni.”

Diák Menedzsment 
Bajnokság

Irány Varsó!
Megkezdődött a Nyári Egyetemre való felkészülés 
időszaka. A pályázati anyagok elbírálása még fo-
lyik, a kijutásra esélyesek Fodor László, Gál Péter, 
Péli Ágnes, Piriti Roberta, Pótor Ádám és Szőke 
Szilvia. Közülük kerül ki az az öt fő, aki iskolánkat 
képviselheti a két hetes lengyelországi tanulmá-
nyi látogatáson, de aki idén itthon marad, annak 
sincs oka a csüggedésre, mert jövőre ő biztos in-
dulóként élhet a lehetőséggel.

A Piac & Profit Kiadó 1997 eleje óta van 
jelen a hazai lappiacon a Piac & Profit 
című üzleti magazinnal.

A kiadó minden üzletága a kis- és középvál-
lalkozások igényeinek kiszolgálására fóku-
szál, és egy újszerű komplex kommunikációs 
rendszert képez.
A kiadó célja: olvasóinak, konferenciapart-
nereinek és hirdetőinek összekapcsolása 
egymással tartalomszolgáltatás segítségével 
és az üzleti partnerszerzés minél nagyobb 
lehetőségeinek kínálatával.
A Piac & Profit 2011-ben és 2012-ben is 
elnyerte a Superbrands címet.
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BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Már kisgyermekként is ennyire aktív és sokoldalú voltál?
Mindig is aktívnak tartottam magam, már nagyon fiatalon megalapí-
tottam az iskolaújságot, és nagyon sok időt, a tinédzser éveim nagy 
részét az újságírással töltöttem. Nagyon motivált, hogy a közösségért 
dolgozzak, másoknak segítsek. Közösségi embernek tartom magam, 
ezért is élvezem annyira az aktivitást. Emberekkel találkozni, beszél-
getni számomra nagyon fontos dolog.

2003 és 2004 között az USA-ban (Alabama államban) végezted 
középiskolai tanulmányaidat. Hogyan jutottál ehhez a lehetőség-
hez?
Egy cserediák-programon keresztül, ilyenbe nagyon sok középiskolás 
belekerült. Nagyon jó év volt abból a szempontból, hogy ki tudtam pró-
bálni magam. Megtapasztaltam, milyen az, amikor az otthonunktól, a 
megszokott környezetünktől távol kell helytállnunk. Nagyon sokat ta-
nultam abból az egy évből. Amerikában érettségiztem, és ez az időszak 
a nyelvtanulásban és az önállóvá válásban nagyon sokat segített.

A FIVOSZ megalapítása életed jelentős fordulópontjának mond-
ható – honnan jött az ötlet, és milyen cél vezérelt?
21 évesen, amikor belekezdtem saját vállalkozásom megalapításába, 
nagyon nagy lendülettel vetettem bele magam a gazdasági életbe és 
a vállalkozói létbe. Nagyon éles felismerés volt, hogy mennyire nehéz 
érvényesülni a piacon, főleg fiatalként. Amikor elkezdtem vállalkozni, 
akkor még nem nagyon volt olyan struktúra, ami hatékonyan tudta 
volna segíteni a fiatal vállalkozókat. Legfőképpen egy olyan közösség 
hiányzott, ahol a napi operatív munkában felmerülő nehézségeket, 
akadályokat a közösség erejénél fogva, vagy közösen beszélgetve le 
tudtam volna küzdeni. A FIVOSZ megalapítása azért fogalmazódott 
meg bennem, mert szükség van egy olyan szervezetre, ami a fiatalo-
kat érdemben segíti a vállalkozás rögös útján, és egy olyan értékkö-
zösséget alkot, ahol nem csak tanulunk egymástól, hanem egymást 
segíteni is tudjuk. Számomra mindig is nagyon fontos volt a közös-
ségben való együttműködés és a közösségért cselekvés. Ami nem jó, 
azon próbáljunk meg segíteni, kölcsönös előnyök alapján együttmű-
ködni – ezt a szemléletmódot szerettem volna a FIVOSZ-szal megva-
lósítani.

Számodra mit jelent a szervezet, hogyan segítette előrejutásod, 
és milyen nehézségeken tudtál átlendülni a segítségével?
A szervezet tekintetében tényleg az a közösség adott nekem is erőt, 
ami kiépült körülöttem, és profitálhattam belőle. Amikor a vállalko-
zásomban nehezebb pillanataim voltak, vagy jött egy-két problémá-
sabb ügyfél, akkor nagyon jó volt azt érezni, hogy az ember nincsen 
egyedül, hanem meg tudja ezt osztani másokkal is. Engem ponto-
san az visz előre a FIVOSZ-ban, hogy olyan fiatalok vannak ebben 
a körben, akik azért sikeresek, mert nagyon keményen dolgoznak, 
és nem adják fel sohasem. Nagyon jó egy olyan közösséghez tartoz-
ni (akár vállalkozóként, akár tudatos fiatalként), ahonnan értékeket 
kapunk olyan emberektől, akik azt mondják, hogy „nézd, nekem is 
nehéz, látjuk, hogy neked is nehéz, senkinek nem egyszerű, de mégis 

együtt erősebbek vagyunk”. Képesek vagyunk egymást segíteni, és 
meg tudjuk osztani egy jó beszélgetésben vagy egy jó pofa sör mel-
lett azt, hogy egy-egy megoldhatatlannak tűnő feladatot ki hogyan 
oldott meg.

Mennyire volt nehéz eljutni a szervezet jelenlegi szintjére?
Nagyon sok és alázatos munka árán jutottunk el oda, ahol most tar-
tunk. A FIVOSZ azért vált ennyire meghatározóvá, és azért tud ilyen 
sok fiatallal együttműködni, mert valós igényekre próbál választ 
adni. Azokat a mindennapi problémákat igyekszünk kicsit könnyeb-
bé tenni, amelyekkel valóban szembesülnek a fiatal vállalkozók. Más-
részről pedig az egyik legfőbb összetartó erő, ami miatt a szervezet 
ennyire dinamikusan tud fejlődni az az, hogy mi fiatalok nagyon ha-
sonlóképpen gondolkodunk, és hasonló értékeket vallunk. A FIVOSZ 
lényege az, hogy nem csak egy érdek-, hanem egy értékközösség is. 
A FIVOSZ növekedése mögött az az őszinte gondolat áll, hogy sze-
retnénk egymást segíteni, és minden egyes tagunk képes az összefo-
gásra. A szervezetünk jó példa arra, hogy a fiatalok igen is képesek 
értéket teremteni: nem csak egyénenként, hanem közösségben is.

Miért tartod fontosnak a főiskolával kötendő együttműködést, 
hogyan profitálhatnak ebből a hallgatók és milyen lehetőségek-
hez jut ez által a FIVOSZ?
Amit a FIVOSZ kínál, az a felnőtt életben való boldogulás elősegí-
tése. A főiskolával való partnerségnek azért örülünk, mert azt gon-
dolom, hogy azt a rendkívül jó elméleti és szakmai tudást, amit a 
hallgatók az évek alatt elsajátítanak, hatékonyabban tudják majd a 
gyakorlatba ültetni a FIVOSZ segítségével, illetve ebbe a közösségbe 
integrálódva. Ami nagyon fontos lesz az együttműködés során, az a 
hatékonyabb információáramlás azon hallgatók számára, akik sze-
retnének valamiben előrelépni vagy vállalkozásba kezdeni. Fontos, 
hogy ne maradjanak le semmiről, és a FIVOSZ komoly munkát fektet 

Értékközösség
Kovács Patrik, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének alapító-elnöke még 
csak 27 éves, de már saját reklámügynökséget vezet, a FIVOSZ irányítása mellett 
pedig jogi tanulmányokat is folytat. Az ÁVF – Kapcsolatok Napján került aláírásra 
az az együttműködési szerződés, amely a Főiskola és a FIVOSZ közötti kapcsolatot 
hivatott erősíteni. Ennek apropóján beszélgettem Patrikkal.

BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Porcsin Zoltán
rovatvezető SIKER
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abba, hogy folyamatosan „radarozza” a pia-
cot. Nagyon sok partnerrel dolgozik együtt, 
kvázi iránytűként tud szolgálni a fiataloknak. 
Célunk, hogy azok a hallgatók, akik szeret-
nének vállalkozni és a főiskolán megszer-
zett tudást kamatoztatni, már kezdetben be 
tudjanak lépni egy olyan közösségbe, ahol 
sokkal hatékonyabban vállalkozhatnak, és 
ezáltal értéket teremthetnek a gazdaságban. 
Ebben segíti őket egy olyan háttér, egy olyan 
közösség, ahol nem maradnak megválaszo-
latlan kérdések. Mindig az út eleje a legne-
hezebb, és talán az lesz a legnagyobb érték 
számukra, hogy hozzájuk hasonló, de már 
nagyon tapasztalt fiataloktól tudnak tanulni, 
nem beszélve arról, hogy igénybe vehetik a 
szervezet szolgáltatásait is, amelyek segítsé-
get nyújtanak a hatékonyabb vállalkozásüze-
meltetésben.

Mit gondolsz a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások kap-
csolatáról? Hogyan lehetne ezt még jobban erősíteni?
Azt gondolom, hogy az információcsere és a dialógus ennek az egyik 
legjobb eszköze. Ha szorosabban működnek együtt a felsőoktatási 
intézmények a piaci szereplőkkel, akkor ezek a vállalkozások ha-
marabb fel tudják szívni a még oktatásban résztvevő fiatalokat. Az 
egyik legfontosabb érték a piac és a főiskolák partnerkapcsolatában 
az, hogy a valós piaci igényeket meg tudják mutatni a fiataloknak. 
Bár jelenleg az ifjúsági munkanélküliségi válság és a világgazdasági 
válság együttesen sújtja a mi generációnkat, nagyon fontos, hogy va-
lós képe legyen a felsőoktatási hallgatóknak arról, milyenek a piaci 
realitások. Adott esetben ne álljanak elő irreális elvárásokkal (akár 
a fizetések tekintetében, akár a juttatásokat illetően), illetve nagyon 
fontos, hogy diff erenciálni tudják magukat. Ha meg tudom mondani, 
hogy miért vagyok jobb, vagy miért vagyok más, mint egy másik, az 
én évfolyamomban ugyanabban az évben végzett közgazdász fiatal, 
akkor máris sokkal nagyobb előnnyel indulok a munkaerőpiacon, 
hiszen akár karriert akarok építeni, akár vállalkozást indítani, arra 
már tudatosan, specializálódva tudok készülni a felsőoktatási éveim 
alatt, és ezáltal ki tudok emelkedni a tömegből.

Mi a véleményed arról, hogy nagyon sok frissen végzett fiatal 
külföldön képzeli el a jövőjét? A tanári karból is sokan támogat-
ják, hogy akár az ERASMUS program keretében, akár egy nyári 

gyakorlat idején, lehetőség szerint mindenki „lásson világot”. Te 
támogatod vagy ellenzed a külföldön történő munkavállalást?
Nem akarok kampányolni egyik mellett sem. A legfontosabb az, 
hogy az ember boldog legyen, és normális életet tudjon felépíteni, 
ehhez pedig tisztában kell lennie önmagával. Meg kell nézni, hogy 
melyik alternatíva milyen lehetőséget nyújt. Én azt gondolom, hogy 
itthon is lehet karriert építeni és sikeresnek lenni, és azt mondom, 
hogy Magyarország egy nagyon jó és élhető ország. Nagyon fontos 
a külföldi tapasztalat, de ez is csak a tapasztalatszerzés része. Azt 
tartom veszélyesnek, ha valaki nem mérlegeli az itthoni lehetősége-
it, hanem trendből vagy sértődöttségből akar külföldre menni. Kül-
földön sok esetben nehezebb helyt állni, 
ha nincsenek ott a család vagy a barátok. 
Van nagyon sok fiatal, aki bebizonyította, 
hogy itthon is lehet érvényesülni – én at-
tól inteném óva az elvágyódó fiatalokat, 
hogy bármilyen negatív tapasztalattól, 
érzéstől vezérelve vegyék a sátorfájukat. 
Tudatosan nézzünk körbe, mérlegeljük a 
lehetőségeinket, gondoljuk át, hogy mi a 
célunk az életben, mit szeretnénk elérni, és ehhez válasszuk meg az 
érvényesülés eszközeit és módját.

Amikor éppen nem a szakmában tevékenykedsz vagy tanulsz, ho-
gyan kapcsolódsz ki?

Sok hobbim van, de sajnos kevésre van időm. 
Nagyon élvezem a jóízű beszélgetéseket ba-
rátokkal és jó emberekkel. Emellett szeretek 
vitorlázni, és a Balaton nagy szerelmese va-
gyok már gyermekkorom óta.

Mivel a mostani szám fő témája a gaszt-
ronómia, megosztanád az olvasókkal, 
mennyire áll közel hozzád ez a terület; mi 
a kedvenc ételed, és milyen ételkülönleges-
ségekkel találkoztál eddig?
Főzni nem tudok, de nagyon szeretek enni, 
így 50%-osan már jól állok a gasztronómi-
ával... Kedvenc ételem nincs, de szeretem a 
rendhagyóbb, kreatívabb ételeket. A legkü-
lönlegesebb ételekkel Ázsiában kerültem 
kapcsolatba, ott nem is mindig sikerült felis-
merni, hogy valójában mi is az, amit eszem.

Porcsin Zoltán

és megszületett a megállapodás

A Kerekasztal-beszélgetés résztvevői

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető SIKER
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Karsay Marcella
rovatvezető ARC

Sok érdekes arcot mutattunk már be ebben a ro-
vatban. Az elkövetkezendő sorokban egy új törté-
netet ismerhettek meg, ami nem csak inspiráló, 
de tanulságos is lehet sokatok számára! Húzzá-
tok hát fel a konyhakesztyűket, hűtsetek be egy 
jó kis italt, és olvassátok el a főszerkesztőnkkel, 
Karsay Marcellával készült interjúnkat!

Mi vonzott az XXI csapatába?
Második félévben jelentkeztem az XXI-be, egy szaktársam ajánlotta. 
Korrektorként szerettem volna dolgozni, arra jelentkeztem, hogy kor-
rektúrázzak. Nem éreztem magamban az írói vénát, közelebb állt hoz-
zám a már kész munkák javítgatása, a kis hibák észrevétele. Volt egy 
személyes interjú a tanárokkal és az akkori főszerkesztőkkel, majd 
egy héttel később megkerestek, és rovatvezetői posztra kértek fel. Elő-
ször megijedtem, hiszen két oldalas 
rovatot kaptam, méghozzá az Arc 
rovatot. Visszagondolva is nagyon 
örülök, hogy így alakult: számos ér-
dekes emberrel készíthettem inter-
jút, és február óta főszerkesztőként 
is kipróbálhatom magam.

Főszerkesztőként új számodra az 
irányító szerep, vagy mindig is 
ilyen típus voltál?
Ez egy jó kérdés... Mindig is sze-
rettem a középpontban lenni, azt 
hiszem egyfajta informális veze-
tő is voltam itt az XXI-ben. Sokan 
engem kerestek, tőlem kérdeztek, 
számított a véleményem, számítot-
tak a gondolataim. Régebben ver-
senyszinten kézilabdáztam három-
négy évig, ott tanultam meg igazán 
csapatban „dolgozni”. Kapusként 
akkor is fontos irányító szerepem 
volt, hiszen jobban átláttam a pá-
lyát, és tudtam segíteni őket a he-
lyezkedésben, a védekezésben. De 
ezek mellett a felbujtó szerepét is 
gyakran felvettem. Szeretek szer-
vezkedni, hiszen nem lehet mindig 
egyedül elérni a célokat.

Iskolán kívül gyakornokként dolgozol. Hogyan kaptad ezt a lehe-
tőséget?
Minden GM-es számára beköszönt egyszer a szervezési gyakorlat. Eb-
ben az évben választani lehetett, hogy az ÁVF-Kapcsolatok Napjának 
megrendezésében vegyek részt, vagy egy külső cégnél szervezzek egy 
eseményt. Felkerestem a Decathlon humán erőforrásért felelős mun-
katársát. Örült a megkeresésemnek, és biztosított arról, hogy találnak 
nekem majd tennivalót. Februárban találkoztunk, rögtön be is vontak 
egy száz fős egészségnap megszervezésébe. Nagy önállóságot kaptam 
és sok feladatot. Hetente találkoztunk a rendezvény kapcsán, de beszél-
gettünk a jövőmről, elképzeléseimről is, és mondtam, hogy szívesen dol-
goznék a Decathlonnál. El is kérte az önéletrajzomat, mert a pénzügyre 
kerestek gyakornokot. Április közepén hívtak be állásinterjúra.

Életed első állásinterjúja. Hogyan élted meg?
Túlizgultam, és féltem is. Kőrösligeti Zsuzsával jó a kapcsolatunk, be 

is kopogtam másnap a Karrier Irodába, elme-
séltem, mi történt eddig, és mi vár rám a to-
vábbiakban. Elő is húzott egy kérdésekkel teli 
lapot, és elkezdtük a próbainterjút. Sok olyan 
kérdés volt, amire csak hümmögni tudtam… 
Együtt átbeszéltük, remek ötleteket adott, 
és megnyugodtam. Ez nagyon hasznos volt, 
mert szinte ugyanazokat a kérdéseket kaptam 
élesben is. Olyan jól sikerült az interjú, hogy a 
végére elhagyták a hivatalos formát, és csak 
annyit kérdeztek, hogy mikor tudok kezdeni.

Még egy cukrászdában is dolgozol…
Több mint két éve dolgozom hétvégenként egy 
híres, tradicionális családi cukrászdában. Egy 
nyaralás során ismertem meg a család néhány 
tagját, és ősszel kerestek meg. Nagyon szere-
tem ezt csinálni, nem is tekintem munkának. 
Egész nap mosolygok, kedves vagyok a vendé-
gekkel, még a morcosabbaktól is kicsalok egy 
mosolyt. Az előző hétvégén kért meg engem 
egy amerikai vendég, hogy hadd fotózzon le. 
Kapok bókokat is, az eddigi kedvencem: „olyan 
édes az ön mosolya, mint ez a sütemény”. Egy 
ilyen munkát csak szeretni lehet, nem?

Szeretsz otthon is sütni-főzni?
Szeretek, bár nem igazán tudok még sok mindent. A cukrászdában is 
előfordult már, hogy nekem kellett főznöm a munkatársaimnak. Meg-
oldottam, de ezt még nem nevezném főzésnek, és szerintem ők se. Vi-
szont az általános iskolában a magyartanárnőm megtanított mousse 
au chocolat-t készíteni, és a mai napig ezzel csábítom az édesszájú is-
merőseimet. Nagyon egyszerű elkészíteni, és iszonyatosan finom.

Milyen étel fogott meg leginkább külföldi utazásod során?
Tavaly nyáron Krakkóban voltam barátnőimmel, és végigkóstoltuk a 
nemzeti ételeiket. Ilyen még sose történt velem, hogy egy étel ennyi-
re megfogott volna: ez a zsurek volt. Nagyon népszerű, igazán gazdag 
leves, viszont sajnos bonyolult elkészíteni. Annyira ízlett, hogy képes 
voltam három adagot megenni belőle egy alkalommal. Persze más-
nap is visszamentem… Remélem az idei nyári utazás alkalmával is 
rátalálok egy hasonló különlegességre.

Piriti Roberta

a Marcella?

„Aki boldog, csak szeretettel képes 
nézni a világot – és ez az erő 
helyrehoz mindent, ami csak létezik 
a Világegyetemben.” 

Paulo Coelho
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A komparatív előnyök hallatán 
a legtöbbünknek azonnal Csáki 
György tanár úr jut eszébe. Elő-
adásain lelkesen, mosolyogva 
magyarázza a számunkra oly-
kor megfoghatatlannak tűnő 
világgazdaságtan alapjait.
Most életéről, pályafutásáról 
mesél nekünk.

Hosszú éveken át a Magyar Posta elnöke 
volt, milyen tapasztalatokat szerzett ott?
Korábban dolgoztam már a BÁV-nál, az ÁPV-
nél, a Picknél is, de ekkora céget, mint a Ma-
gyar Posta, még nem láttam, hiszen 43000 
alkalmazottja volt akkoriban. Érdekes volt a 
politika és az állami szektor kapcsolatát lát-
ni. Olykor-olykor érthetetlennek tűnt, hogy 
melyik párt mit akar elérni, éppen mik a 
szempontjaik. Mindennapos probléma volt a 
szakszervezetekkel való együttműködés, a jó 
kapcsolat fenntartása. Kialakítottuk a mobil-
posta rendszerét, amit a kormányoldal meg-
engedett, viszont később nem értették, hogy 
mi is ez pontosan. Szakmai szempontból ez 
nagy siker volt, de a mai napig nem ismerik 
el, mert politikailag nézik. Ez alatt a nyolc év 
alatt a magyar társadalmat is jobban megis-
mertem.

Ennyi minden mellett is volt ideje tanítani?
1976 óta folyamatosan tanítok, emellett ku-
tató is voltam: hol erre, hol arra fordítottam 
több időt, de egyiket se hagytam abba. 2002-
ben, amikor a Magyar Posta elnöke lettem, 
akkor ott kellett hagynom a Gazdaságkutató 
Zrt.-t, mert a tanítást nem akartam feladni. 
Ennek az lett az ára viszont, hogy 2003 és 
2008 között publikáltam a legkevesebbet.

Mit szeret a tanításban?
Az értelmes hallgatókat. Volt egy zseniális 
matematikatanárom a Fazekas Mihály Gim-
náziumban. Amikor megkérdeztük tőle, hogy 
miért lett tanár, különös választ kaptunk. Azt 
mondta, hogy ha valaki nagyon okos, akkor 
80 éves korában kap egy Nobel-díjat, viszont 
ugyanannyi idő alatt neki több Nobel-díjas 
tanítványa is lehet. A tömegképzés egyéb-
ként nem szórakoztató, de jó érzés érdeklő-
dő hallgatókkal találkozni, és velük mindig 
szívesen foglalkozom többet. Volt egy diá-
kom itt az ÁVF-en, még 2002-ben voltam a 
konzulense, és azóta is kísérem a pályafutá-
sát. Idén a doktoriján az opponense voltam. 
Ez nagyon motiváló tud lenni.

A Magyar Tudományos Akadémia Világ-
gazdasági Kutatóintézetének tudományos 
főmunkatársa, és 1994-től az intézet álta-
lános igazgatóhelyettese is volt.

1989-ben kezdtem el itt dolgozni tudomá-
nyos főmunkatársként. Ebben az időben az 
intézmény két kitűnő vezetőjének köszön-
hetően nagyon jó nemzetközi kapcsolataink 
voltak. Konferenciákra, tanulmányutakra 
mehettünk az intézet által. A rendszervál-
táskor a világ elkezdett érdeklődni Kelet-Kö-
zép-Európa iránt. Pont jó időszakban voltam 
itt, mert lehetőségem volt kutatni, sokat fej-
lődtem szakmailag, és sok nemzetközi kap-
csolatra tettem szert.

Milyen témában kutatott, miről írt tanul-
mányokat?
1988-től jött be Magyarországra a közvet-
len külföldi tőkebefektetés, ez felkeltette az 

érdeklődésemet. De foglalkoztam a Valuta-
alappal, Világbankkal, pénzügyekkel, bank-
reformokkal, és számos más dologba ástam 
már bele magam. 1976 óta kutatok, és sok 
olvasással mélyítem a tudásomat. Egyik al-
kalommal Amerikából kértek fel, hogy írjak 
egy könyvfejezetet az idegen tőke áramlásá-
ról egy nagyon jó kiadónál.

Külföldre is jár előadásokat tartani?
Sajnos mostanában ritkábban hívnak előadá-
sokat tartani, mert Magyarország már egyre 
kevésbé érdekes. Volt egy időszak, amikor 
meghökkentően sokat jártam külföldre, ez 
pedig az EU-csatlakozás idejében volt. A 
nyugat-európai országokban akkoriban fel-
lángolt egyfajta érdeklődés irántunk, hiszen 
tudni akarták, hogy kiket vesznek be. Fran-

ciaországban a páneurópai moz-
galom szervezett egy roadshow-t, 
amikor is különböző nagyvárosok-
ban egynapos konferenciákat tar-
tottak a bővítésről. Jelmondatuk is 
volt: „Légy üdvözölve, hogy vissza-
tértél a papa házába”.

Francia nemzeti érdemrend lo-
vagjának is kinevezték…
Ezt a kitüntetést 2000-ben kaptam. 
A 90-es években a franciák még 
foglalkoztak a magyarokkal, pró-
báltak segíteni, hogy minél előbb 
EU-tagok lehessünk. Létrehoztak 
egy alapítványt is, aminek én vol-
tam a kuratóriumi elnöke, és való-
színűleg elsősorban ezért kaptam a 
lovagi címet. Gyakran jöttek látoga-
tóba, ekkor előadásokat, konferen-
ciákat és francia–magyar napokat 
tartottunk.

Munkáján, szakmáján kívül mivel 
szeret még foglalkozni?

Leginkább képzőművészeti kiállításokra sze-
retek járni. A baráti körömben szeretjük a 
jazz-t, gyakran eljárunk koncertekre, és pár 
pohár bor mellett beszélgetünk. Sokat olva-
sok, és az internet is rengeteg időt rabol el, 
de nem tudok ellenállni. Mindig is fotóztam, 
és már most tudom, hogy a nyugdíjas éveim 
is ezzel telnek majd.

Úgy tudom, sűrűn megfordul a konyhá-
ban. Ilyenkor miket szokott főzni?
Az olyan hobbiszakácsok, mint én, olyan 
ételeket szeretnek főzni, amilyeneket enni 
is szeretnek. Húsételekkel kezdtem a főzést, 
nagyon szeretem a szaftos húsokat, viszont 
újabban levesek készítésébe fogtam. Az ál-
talam készített minestrone-nak nagy sikere 
szokott lenni, csak ezért hajlandó vagyok 
meghámozni a paradicsomot.

Akkor, és most...

Kedvenc étele a töltött káposzta
Amit nem szeret, az a pacalpörkölt
Első főztje: gombaleves Párizsban
Kedvence a francia konyha
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Kovács Zsófi a
rovatvezető

Szabadulás az 
idő „rabságából”
Annak ellenére, hogy nyakun-
kon a vizsgaidőszak – mikor a 
főiskolások élete egyetlen do-
logra, a tanulásra koncentrá-
lódik –, jó lenne továbbra is tar-
tani az elmúlt hetek, hónapok 
időbeosztását, megjelenni a ba-
ráti összejöveteleken és családi 
programokon?
Abban segítünk most, hogy job-
ban tudd beosztani az idődet, és 
emellett még tippeket is adunk 
arra, hogy milyen „agyserken-
tőket” érdemes használni.

Melyikkel kezdjük? Talán az időhatékonyság-
gal, hogy a vizsgaidőszakban is legyen majd 
időd az XXI májusi számának átolvasására – 
természetesen csak kikapcsolódásképp, mi-
kor a megfelelő időbeosztásnak köszönhető-
en már nem kell kizárólag csak a tanulásra 
koncentrálnod.
„A rossz hír, hogy repül az idő. A jó hír, hogy 
te vagy a pilóta.” – halhattad már ezt koráb-
ban is, de vajon mi szükséges ahhoz, hogy 
egy rövid időre robotpilótára kapcsolhass, 
és fellélegezhess? Hogy ne kelljen túl sok 
időt töltened azzal, hogy még az idő beosztá-
sának módszertanát is elsajátítsd, 10 pontba 
foglaltuk tippjeinket:

1. Ne keverd össze az elfoglaltságot a pro-
duktivitással! Akkor érdemes csak tanulnod, 
ha érzed annak hasznát is. Az nem segít, 
ha csak ülsz a könyv felett, de gondolatban 
másfelé jársz.

2. Ne keverd össze 
a sürgős dolgokat a 
fontosakkal. Mindig 
tudd, mi a fontossági 
sorrend. A megtanu-
landó anyagot bontsd 
le részekre.

3. Az idővel való 
gazdálkodás kulcsa 
az önmenedzsment. 
Tudd, hogy miért ta-
nulsz, és határozd meg a céljaidat még a vizs-
gaidőszak elején, hogy legyen mihez mérned 
a teljesítményed annak befejeztekor.

4. Ne feledd a 80/20-as szabályt az idővel 
való gazdálkodásnál: ez lényegében arról szól, 
hogy mindennapjaink során a fontos dolgok 
kb. 80%-a az egész napi tevékenykedés 20%-
ában elvégezhető. Így, ha arra figyelsz, hogy a 
legfontosabb 20%-kal kész legyél napod so-
rán, estére sokkal hatékonyabbnak és persze 
elégedettnek is érzed majd magad.

5. Használj tervezőt, oszd be a napjaid, ta-
nulóóráid. Lásd előre, mennyit kell megta-
nulnod egy nap alatt.

6. Válaszd külön a kötelező dolgokkal töl-
tendő időt a szabadon beosztható időtől. 
Határidőnaplódban jelöld ki az összes olyan 
időintervallumot, amikor mások miatt kell 
megjelenned valahol egy adott időpontban. 
Ami nem kötelező, az a te szabadon beoszt-
ható időd. Ezzel kell jól gazdálkodnod, és a 
megfelelő hányadát tanulásra fordítanod.

7. Listák. Minden nap kezdetén írd le mind-
azt, amit aznap szeretnél megvalósítani. Ne 

írj irreálisan túl sok dolgot, és ha azt telje-
sítetted, inkább ismételj, ne akarj mindent 
egyszerre megoldani.

8. Prioritások: Listád minden bejegyzése 
mellé jelöld be fontosságukat. A: kötelező 
aznapra, B: kellene és C: jó lenne megten-
ni. Nagyobb tananyag esetén bontsd kisebb 
egységekre a tennivalókat, és úgy állítsd fel a 
fontossági sorrendet.

9. Megvalósítás: Koncentrálj a legfontosabb 
teendők végrehajtására. Minden megtanult 
tételt, témakört húzz le a listádról. Jó érzés-
sel fog eltölteni, ha a nap végén megnézed, 
mennyi mindent tanultál meg aznap.

10. Amit ma nem fejezel be, helyezd át a 
holnapi listádra, és változtasd meg a fontos-
ságát. Mindig az előző nap elmaradt anyaggal 
kezdd, azt semmiképpen ne hagyd ki, mert 
Murphy sajnos ilyenkor szokott közbeavat-
kozni, tőled meg éppen a kihagyott tételt, 
témát kérdezik majd.

(A tippek alapjául szolgáló forrás: 
http://www.felsofokon.hu/papp-
ildiko-blogja/2012/11/30/egy-kis-
idomenedzsment)

Jó hírrel szolgálunk most minden édesszájúnak: a cukorfogyasztás javítja a felnőttek kognitív funkcióit, melyek 
közé a tanulás és a memóriahasználat is tartozik. Agyunk működése során nagyon sok energiát használ fel, a 
szükséges tápanyagot pedig a vérünkben keringő cukor, a glükóz jelenti a számára. Ez a hatás gyors, azonban 
csak rövid ideig, nagyjából 15-60 percig tart. Érdemes tehát beszerezni egy pár csomag szőlőcukrot a vizsga-
időszak kezdetén, hogy a vizsgák előtt és alatt memóriánkat még fokozottabban tudjuk igénybe venni. Értékes 
szőlőcukorhoz azonban számos egyéb forrásból is hozzájuthat a szervezetünk, ilyenek például a gyümölcsök, 
valamint a gyümölcs- és zöldséglevek. Nem szabad emellett elfelejteni a mozgás jótékony hatását sem.
Egészen napjainkig úgy gondolták, hogy a koffein legfőbb hatása az, hogy az alvást indukáló molekula kötődési 
helyéért verseng, és ennek következményeként tart ébren. Egy tíz évig tartó vizsgálat nemrégiben közölt ered-
ményei arra mutatnak rá, hogy a kávénak jóval sokrétűbb hatása van annál, mint hogy ébren tart – valójában 
csökkenti a korábban már említett kognitív funkciók hanyatlását is. Ehhez már napi három csésze kávé elfo-
gyasztása  elegendő.
Optimális szellemi teljesítőképességünk eléréséhez, megtartásához tehát többek között jó minőségű szénhid-
rátokban (pl. teljes értékű gabonafélék, főzelékek, gyümölcsök) gazdag étrendre van szükség. Ezt koronázhatjuk 
meg egy-egy csésze agyserkentő kávé vagy kakaó, illetve egy-egy szelet csoki elfogyasztásával.



Kis visszatekintés a télbe:

ismerjétek meg Csanaky Péter 
extrém freestyle sí bajnokunkat
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Mesélj, miért választottad ezt a sportot?
Gyermekkorom óta aktívan sportolok. Kez-
detben a vitorlázásban találtam meg szá-
mításaimat, azonban később a korom miatt 
– kinőttem az ifjúsági csoportot – abbahagy-
tam. Ekkor jött a nagy váltás, a síelés, majd 
az extrém síelés és ugratás. Hobbiként kez-
dődött, majd idővel szenvedéllyé vált. Las-
san nyolc éve űzöm ezt a sportot.

Téli sportról lévén szó, hogyan oldod meg az 
edzést nyáron? Mennyi időt fordítasz rá?
Az éves átlag ötven-hatvan nap síelés. A nyarakat 
vagy külföldi gleccsereken – Svájcban vagy Olasz-
országban – töltöm, vagy pedig edzőteremben és 
trambulinos edzéseken. Ezzel meg tudom őrizni 
a kondíciómat és „szokom a levegőt”.

Az extrém síugrás nem igazán ismert Ma-
gyarországon, milyen versenyek vannak 
ebben a sportágban? Milyen eredménye-
ket értél el eddig?
Természetesen vannak versenyek. Hatszo-
ros magyar bajnok vagyok, illetve az Ifjúsági 
Európa Bajnokságon 2009-ben 16. helyezett 
lettem. A legutóbbi nagyobb eredményem 
pedig a Spanyolországban rendezett világ-
bajnokságon elért 24. helyezés.

Élsportolóként -, gondolom -, állandó idő-
hiányban szenvedsz… Hogyan tudod a 
sportot összeegyeztetni az iskolával?
Nehezen. Az előadásokon ritkán tudok részt 
venni, de ha éppen itthon vagyok, akkor ter-
mészetesen igyekszem bejárni. Sokat jelent 
a szaktársaim támogatása, az általuk küldött 
jegyzetekből szoktam felkészülni. Emellett a 
hosszú utazásokra a kötelező irodalmat vi-
szem olvasnivalónak.

Mesélj egy kicsit a csapatodról!
Sípos András barátommal még 2007-ben 
alakítottuk a csapatunkat. A cél egymás 

edzése, motiválása és fejlesztése volt. Ma-
gyarországon mi voltunk az elsők, és az évek 
múlásával tizenhat tagúra bővült a csapat. 
Vannak külföldi tagok is, Ausztriából és Né-
metországból. Európai viszonylatban erős 
csapatnak számít a Freeski Maffia, a tagok 
szép eredményeket érnek el a versenyeken.

Van szponzorotok? Neked van saját szpon-
zorod?
Igen, az én szponzoraim az Alpesi Club, ők 
biztosítják a felszerelést, a Spy Optics-nak kö-
szönhetem a szemüvegeket és harmadikként 
a Fundango-t említeném. Ezen kívül a szüleim 
vállalkozásának is sokat köszönhetek. A csa-
patnak sajnos még nincs állandó szponzora.

Miből áll egy ilyen verseny?
Három számban lehet indulni. Az első a Big Air, 
ez egy ugratón végzett három ugratást tartal-
maz. Egy stílus-, egy technikai és egy javítási 
kör van benne. A második a Slope Style, aminek 
keretében egy pályán kell lejönnie a verseny-
zőnek. Ez a legösszetettebb szám, több ugrató 
van és több slide elem: ezek lehetnek korlátok 
vagy dobozok is, a pályától függ, miből mennyi 
áll rendelkezésre. Ez a versenyszám 2012 óta 
olimpiai versenyszám is, tehát én inkább ezt 
preferálom, a gyakorlások alkalmával is erre 
koncentrálok. Itt a technikát és a folyamatos-
ságot is figyelik. A harmadik a Slide, ahol csak 
csöveken és dobozokon kell ugratásokat végre-
hajtani. Itt az ugrások mennyisége a mérvadó. 
A pontozás szubjektív módon történik, nincs 
kialakult pontozási rendszer. Megemlíteném, 
hogy Magyarországon mi, Sípos Andrással és 
Tóth Ádámmal együtt alakítottunk ki először 
egy egységes pontozási rendszert. Ennek ke-
retében 10-ig lehet pontozni az egyes verseny-
számokat, tizedes pontosítással.

Melyik a kedvenc trükköd?
Cork 900 reverse tailgrab. Ez egy összetett 
ugrás, a levegőben 2,5 fordulatot veszek át-
lósan, közben a jobb kezemmel fogom a bal 
lécemet, majd háttal érkezem.

Igazán összetett sportról beszélhetünk 
akkor, ti/mi magyarok hol vagyunk világ-
viszonylatban a ranglistán? Van esetleg 
utánpótláscsapat?
Szerencsére az eredményeink alapján az 
élmezőnyben vagyunk. Csapatunk célja az 
utánpótlás képzése is, és szerencsére sok 
tehetséges fiatal csatlakozott hozzánk. A leg-
ígéretesebbek Jordan Belian és Tóth Kristóf. 
A két fiú még nagyon fiatal, de tehetségük és 
lelkesedésük miatt ígéretes jövő elé néznek 
a freestyle síben.

Extrém sport lévén biztosan sok a sérülés. 
Mennyire viseli meg a szervezeteteket ez a 
folytonos terhelés?
Sajnos ezt a fajta ízületekre és porcokra ható 
állandó terhelést nem sokáig bírja az em-
beri szervezet. Agyrázkódások, szalag- és 
egyéb sérülések sajnos nem ismeretlenek 
a versenyzők számára, én sem vagyok kivé-
tel. Talán harminc éves koromig tudom még 
maradandó, hosszabb távra kiható sérülések 
nélkül folytatni a versenyzést.

Mindezek tudatában hogyan képzeled el a 
közeljövődet? Mik a hosszú távú terveid?
Az elkövetkező pár évben még aktívan sze-
retnék versenyezni. Célom, hogy az olimpiára 

kijussak. Ennek érdekében folyamatos tár-
gyalásokat folytatok a Magyar Sí Szövetséggel 
és a Magyar Olimpiai Bizottsággal. Kvóták 
tekintetben már csak nyolc pont hiányzik 
az ötvenből a kvalifikációhoz. A 2014-es téli 
olimpiáig pedig még négy világbajnokságon 
lesz alkalmam bizonyítani. A versenyek miatt 
nagyon sokat leszek külföldön – Új-Zélandon, 
Amerikában és Ausztriában –, így sajnos ta-
nulmányaim is háttérbe szorulnak. Hosszabb 
távon a terveim a diploma megszerzése, va-
lamint az eddigi évekhez hasonlóan táborok 
szervezése és saját filmek készítse a sport-
ágról. Ide sorolnám az utánpótlás edzését és 
saját márkánk népszerűsítését is.

Csoltkó Zsuzsanna



A mostani számtól újabb érdekességgel bővítjük a rovatot: ezúttal több kérdést tettünk 
fel, és sok választ is kaptunk. Emellett pedig kaptok egy kis „jutalmat” is: az ÁVF nap 
szervezőit is megkérdeztük.

Milyen étel íze segítene abban, 
hogy felidézhesd egy 

különleges utazás emlékét?

Antal János:
Ha még egyetemista vagy főiskolás vagy, akkor délután négy óra körül 
hívj fel egy éttermet, vagy keress egy konyhát, s add le a rendelést:
PONTYPÖRKÖLT: egy kerek kivajazott jénai tálat teríts meg 
lebbencstészta-levelekkel. Rakj rá vékony, kerek szeletekre vágott 
burgonyát, majd egy hasa-alja zsíros pontypatkót – erre egy újabb 
tészta-, illetve burgonyaréteg kerül. A tetejét kend be tejföllel, majd 
szórj rá reszelt sajtot, és tedd be a sütőbe, kb. 50 percre. Persze só és 
paprika (meg amit még szeretnél) is kell.
Este hatkor „utazz a helyszínre”, ülj le az asztalhoz, és ne hagyd, 
hogy bárki vagy bármi megzavarja azt a leírhatatlan érzést, amit a 
pontypörkölt elfogyasztása okoz számodra. A bor kiválasztását rád 
bízom!

Mycon Éva:
Amszterdamban az utcán 
vásárolható (kispénzű 
magyarok lévén, erre telt) 
sült krumpli majonézzel 
felejthetetlen volt. Olyan 
jólesően ettük, hogy 
eszünkbe sem jutott 
fényképezkedni evés 
közben.

Fanni:
A rákról mindig a garnélarákos tészta jut eszembe, amit Oxfordban 
ettem először.

Ivett:
A hamburger jut eszembe, mert mindig, amikor hazafelé megyünk a 
vonattal, veszünk egyet-egyet az útra, és én már azonnal az utazásra 
asszociálok. Ha eszem egy hamburgert, mindig hiányzik mellé a 
vonat rázkódása.
Ádám:
Egyszer Bécsben voltunk Oktoberfest-en, és a barátaimmal kitaláltuk, 
hogy sör-virsli versenyt tartunk. Második lettem, de egy hétig voltam 
beteg. Azóta sem tudok virslire nézni úgy, hogy ne lennék rosszul, és 
ne jutna eszembe a bécsi utunk.

Éva:
Életemben először Görögországban ettem gyros-t és sült krumplit. 
Nagyon finom volt, és megszerettem. Hálás vagyok a sulinak, hogy a 
közelben ennyi gyros-os van!

Andi:
Én Londonban ettem egy isteni steak-et, és a mai napig egybeforr 
számomra az étel és a város. Még a sültnek az illata is Londont 
jutatja eszembe, annak a látványát és hangját. Ez az egyik ok, amiért 
szeretnék oda visszatérni, és megkeresni az éttermet, aminek nem 
emlékszem a nevére, csak arra, hogy merrefelé keressem. Izgalmas 
kaland lesz majd a keresgélés, és ez lesz az első a dolgom, ha 
visszatértem Angliába.

Miklós Zsanett GM/N/IV Állásbörze team
Új kihívások, önmegvalósítás, csapatmunka. Rejtett képességeink 
felszínre hozása, új barátságok, új lehetőségek, kamatoztatható 
tapasztalatok és sikerek. Én részese lehettem, kívánom, legyetek ti 
is! Merjétek mindezt megtapasztalni, felejthetetlen élmény!

Cseppentő Nóra GM/II. Középiskolás team
A szervezési gyakorlat remek alkalom arra, hogy belelássunk egy 
rendezvény megszervezésének kulisszái mögé. Jó, hogy ilyenkor 
megtapasztalhatjuk azt is: milyen esetleges nehézségek várhatnak 
ránk a jövőben egy hasonló feladat ellátása során.

Takács Leila – Céges Team
Úgy gondolom, a szervezés ideje alatt az emberek nagyobb 
önismeretre tehetnek szert, így felszínre kerülhetnek olyan, eddig 
ismeretlen jó vagy akár rossz képességek, készségek, amelyek 
segítenek személyiségünk fejlődésében. Mindez jó hangulatú, 
kreatív csapatmunkában történik, amely közben számos új barátság 
kötődik. Egy fiatal pályakezdő legnagyobb hiányossága, hogy nem 
rendelkezik a megfelelő szakmai tapasztalattal. 

A munkaerőpiacra kilépve éppen ezért rendkívüli hátránnyal kell 
megküzdenie.
Az Általános Vállalkozási Főiskola lehetőséget teremt hallgatóinak, 
hogy egy magasabb szinten, az oktatók támogatásával gyakorlati tu-
dásra tegyenek szert. A szervezési gyakorlat tantárgy keretein belül 
születik meg előttünk egy, a hallgatók által vezetett mini vállalkozás, 
amelynek fő profilja a rendezvényszervezés.  
Ez a feladat számomra egyben kihívás és fejlődés is volt. Kipróbál-
hattam magam egy olyan szerepkörben, amiről korábban azt gondol-

Milyen pozitív csalódásod volt
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Milyen konyhai baleseted volt?
Fazekas Zsolt, 
rovatvezető:
Az egyik csapatépítő programunk a főzés volt. Az egyik konyhát 
Peti, a sport rovat vezetője adta kölcsön nekünk. Az este folyamán, 
miközben a lányok hevesen fűszereztek, mi a srácokkal lelkesen 
bólogattunk mindenre – főleg Peti, aki a legtöbb konyhai felszerelését 
akkor látta életében először. Az étel békésen főtt a sütőlapon, amikor 
egyszer csak egy reccsenést hallottunk, és a falról egyszerűen leesett 
egy márványlap, pontosan bele a tervezett vacsoránkba.

Gergő:
Egyszer kitaláltuk pár barátommal, hogy hamburgert csinálunk 
maguknak. Megvettük a mirelithúst, és otthon elkezdtem sütni. 
Picit jeges volt, de mivel nem értettem annyira a főzéshez, nem 
gondoltam, hogy ez rosszat jelent. Mikor a két húsdarabot az olajba 
raktam, egy plafonig érő lángcsóva jelent meg. Szerencsére mindent 
gyorsan eloltottunk, és inkább ettünk párizsis kenyeret, az albérlet 
konyhájának a tetején pedig egy tenyérnyi fekete folt emlékeztet rá, 
hogy ne akarjak sütni.

Zsolt:
Egyszer egy tegnapi pogácsát raktam a mikróba picit melegedni. 
Kimentem a konyhából, és mire visszafordultam, hatalmas fekete 
füstöt láttam. Rohantam vissza a konyhába, és hallottam egy csipogó 
hangot. Mire mindenki kiért, én kivettem a mikróból a sértetlen 
pogácsát, és a kérdésre, hogy mi történt, csak annyit tudtam mondani, 
hogy „füstölgött és működött”. A mikró évekig szolgált még minket, 
de ez a mondat szállóigévé vált.

Éva:
Egyszer a kávéfőzőnk felrobbant. Minden előzmény nélkül. A feltett 
vízzel a konyhában hagytuk, aztán egyszer hallottunk egy pukkanást. 
Senki nem sérült meg, de a konyha minden pontjára kávéfolt került.

Ági:
Én véletlenül banánt raktam a mikróba műanyag tányéron. A banán 
szikrázott és füstölgött, gyorsan kikaptam, de a vége már így is 
meggyulladt. De azért finom volt.

Csilla:
Minden kollégista túlélő 
szettjében van egy 
mikró és egy vízforraló. 
Az utóbbiból az enyém 
sajnos az a fajta volt, 
aminek a belsejében 
fedetlenül van a fűtőszál. 
Ezt a barátnőm nem tudta 
és mikor magára hagytam 
vele, este láttam, hogy a 
vízforraló belseje olyan, 
mintha valami fehéres 
kő száradt volna oda. 
Kiderült, hogy tej volt.

Tomi:
A legjobb barátom anyja egyáltalán nem tud főzni, és erre a legjobb 
példa egy nagy családi ebéd volt, ahol egyetlen dolgot kellett 
csinálnia, egy adag rizst. Az ebédlőasztal kicsi volt, így a párkányra 
raktuk a rizses tálat, és az ebéd idejéig meg is feledkeztünk róla. 
Mikor később megnéztük a rizst, azt láttuk, hogy a hangyák egymást 
húzzák ki belőle. Bizony, olyan rosszul főz, hogy a hangyák belehaltak, 
és egymást mentették csak a rizsétől.

Dániel:
Egyszer éjszaka kimentem a hűtőhöz valami kis finomságért. Volt még egy 
kis palacsinta, ami este maradt meg, így azt vettem ki. Sötét volt és nem 
figyeltem csak levettem a polcról azt, amit én kakaónak hittem, beszórtam 
vele jó vastagon egy palacsintát, és összehajtottam. Mikor elkezdtem enni, 
csak akkor jöttem rá, hogy ez nem kakaó, ez a paprikapor.

Feri:
Nem igazán baleset, de egyszer egy házibulin a háziasszony csinált 
nekünk karamellpudingot. Mi már nagyban ettük, amikor láttuk, 
hogy a szakácsnő szomorkásan kóstolgatta a művét. Megkérdeztük 
mi a baj és keserűen bevallotta, hogy elfelejtett cukrot tenni bele, mi 
a fiúkkal értetlenül jelentettük be: de hát ez karamell.

tam: igencsak távol áll tőlem. Az elméleti tudásomat egy szervezet 
működtetéséről, a csapatmunka fontosságáról, a vezetői szerepkör-
ről gyakorlatban is kamatoztattam, mie-
lőtt még a munkaerőpiacon is megméret-
tetném magam.
A szervezési gyakorlat keretein belül 
olyan tudás birtokába jutottam, amellyel 
diplomám megszerzését követően rend-
kívüli versenyelőnyre tehetek szert. A 
pályakezdők egyik legnagyobb hátránya, 
a gyakorlati tudás hiánya, e tantárgynak 
köszönhetően számomra már nem jelent-
het akadályt.
A szervezés során elém tárult mindaz, 
amit elméletben az évek során elsajátítot-
tam. Egy vállalkozás működtetésének ösz-
szetett folyamatai végre értelmet kaptak! 
A vezetői szerepkörök, a munkavállaló 
helyes megválasztása és a csapatmunka 
jelentősége mától nem kérdés számomra!

az állásbörze szervezése közben?
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ÁVF  Kapcsolatok 
Napja
Az idei ÁVF – Kapcsolatok Napja 
rendhagyó volt. Ahogyan a ko-
rábbi években is, a már megszo-
kott Állásbörze és az azt kísérő 
szakmai programok, valamint 
a kerekasztal-beszélgetések je-
lentették a rendezvény magját. 
Ám idén szórakoztató progra-
mok helyett középiskolás diá-
kokat, vállalkozókat és cégek 
képviselőit látta vendégül a 163 
fős szervezőtábor. 

A reggeli Állásbörzén olyan neves cégek képvise-
lőivel találkozhattak az érdeklődök, mint például 
a Coca Cola, a Waberer’s, vagy az ALDI.
Ezen a napon ünnepélyes keretek között aláírás-
ra került az Általános Vállalkozási Főiskola és a Fi-
atal Vállalkozók Országos Szövetsége között az az 
együttműködési megállapodás is, amely hosszú 
távon újabb kapukat nyit a hallgatóink számára.
Team vezetőként hatalmas élmény volt meg-
ismerni szaktársaimat, együtt dolgozni az ad-
dig ismeretlenekkel, megtapasztalni egy nagy 
csapat erejét, és fürdőzni a dicsőségben, mikor 
megvalósultak a terveink. Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki szép emlékeket fog megőrizni 
erről a zűrös, de annál fantasztikusabb napról.

Piriti Roberta

„Az Igazi Arcod” címmel meg-
született az idei fesztiválidény 
Himnusza.
A visszaszámlálás elkezdődött: 
kedvezményes jegyek és bérle-
tek június 16-ig kaphatók!

A fesztivál rezidens bandái különleges meg-
lepetéssel készültek a Hegy’-re. Valódi alter-
natív „supergroup” állt össze: a Subscribe 
zenekar két oszlopos tagja, Csongor Bálint 
és Horváth Attila által írt „Az Igazi Arcod” 
című szerzemény előadásához az Anna & 
The Barbies és az Irie Maffia énekesnői, va-
lamint a Hősök és a Brains géppuska-szájú 
frontemberei is csatlakoztak. Minden együtt 
van ahhoz, hogy az igazi arcok az igazi feszti-
válra hangoljanak. 

A fesztiválozók körében legnép-
szerűbb magyar zenekarok zené-
szeiből állt össze az „all stars” csa-
pat, amely a Hegyalja Fesztiválra 
hangolódva, a tokaji élményekből 
és a hegyaljás fesztiválhangulat-
ról készített egy közös számot és 
klipet a Hegyalja Fesztivál támo-
gatásával. Az „all stars” csapatot 
olyan zenészek alkotják, akik 
korábban még soha nem zenél-
tek együtt. Bár elsőre egymással 
összeegyeztethetetlennek tűnő 
hangzásokat eresztettek össze, 
mégis az általuk képviselt, gyökeresen elté-
rő stílusok vegyítéséből egy izgalmas, igazi 
zene és élmény született.
„Bor folyjék, mint a víz”: Igazi Zene, Igazi 
Fesztivál Igazi Arcoknak
Egy vérbeli fesztivál, a Hegy’-hangulat a ze-
nészeket is megihleti: a Subscribe-os Attila 
és Bálint egy igazán dögös számot írt a Ti-
sza-parton bulizó rajongóknak. Nem árt tud-
ni, hogy a hazai alternatív metál szcéna talán 
legenergikusabb üstökösei nem csak kon-
certezni, de nyaralni is járnak a Hegy’-re. A 
különleges produkcióhoz olyan zenészeket, 
énekeseket sikerült megnyerni, mint Pásztor 
Anna, az Anna & The Barbies, valamint Sena, 
az Irie Maffia énekesnője. A Hegy’-ihlette dal 
rapbetéteit ráadásul Eckü, a Hősök, valamint 
Columbo, a Brains együttes frontemberei ír-
ták és éneklik. A dal zenéje a Subscribe érde-
meit dicséri, a szöveg a résztvevő zenészek 
közös munkája.

Az Igazi Arcod klip
„A zenészeknek nagyon jók ezek a kihívá-
sok” – állítja Eckü. Véleménye szerint kelle-

nek olyan projektek, amik olyan fazonokat 
hoznak össze, akik az életben soha nem ta-
lálkoznának egymással, a végeredmény pe-
dig egy tök vagány dal lesz. Persze a feladat 
nagy kihívás volt az alapvetően eltérő műfaj-
ban utazó zenészek számára. Talán Columbo 
az, aki ebben a stílusparádéban is azonnal 
önmagára talált. „Mérgesen kell kiabálnom, 
megint, mint mindig...” – mondta a fékezhe-
tetlen MC. Columbo számára nem okozott 
gondot, hogy a fiatalos fesztiválkörnyezet-
ben definiálja magát: „Ez egy olyan generá-
ció, amiben mi is benne vagyunk, amiben 
nagy lehetőségek vannak, nincsenek komoly 
megkötések.”. Az MC kimondottan szerette 
azt a gondolatot, ami a dalt ihlette: „Örülünk, 
hogy a hegyaljások is ugyanabban hisznek, 
mint mi, főleg, hogy manapság kevés ember 
gondolkodik így.”
Pásztor Anna, az Anna & The Barbies éne-
kesnője is felpörgött a közös munkától: 
„Egyszer csak egy gyárépület közepén talál-
tam magam. Csupa kedves és hangos ember 
között. Trambulin, fények és duplatempójú 
zene.”

Süveges Péter

„Az Igazi Arcod”
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető  EXTERNÁLIÁK Csoltkó Zsuzsanna
rovatvezető
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IgNobel – de minek is?

MAPPAPiriti Roberta
rovatvezető

A Harvard Egyetemen minden év-
ben kiosztásra kerül az IgNobel-
díj. Ahogy már megszokhattuk a 
neves díjnál (már legalábbis az 
eredeti változatnál), különböző 
kategóriákban kerülnek jelölés-
re a tudományos munkák, pl.: 
pszichológiai, béke, kémiai, iro-
dalmi, és természetesen létezik 
speciális kategória is. 
De mi ebben a vicces, miért írok én erről? És 
miért pont most? A válasz egyszerű: ebben a 
díjban elsősorban minden vicces, és csak má-
sodsorban tudományos. Olyan kutatásokért 
lehet elnyerni ezt a „rangos” díjat, amelyeknek 
igazából nincs semmi értelme. A kutató bizto-
san fontosnak gondolta, hogy tudományosan 
bebizonyítsa, a delfines tetoválás béna; ráleljen 
a köldökszösz kialakulásának okára; és alátá-

massza sejtését, miszerint az izmos testalkat és 
az energiaital fogyasztás korrelálnak egymással. 
Személyes kedvencem egy USA-beli szervezet 
(GAO) riportja a riportról készített riportokról, 
ami ajánlása szerint: a riport riportjáról készült 
riportról tudósító riportot is el kell készíteni. Ez-
zel az alkotással egyébként az irodalmi IG No-
bel-t nyerték el. Sose feledjétek, hogy manap-
ság mindenért lehet díjat kapni, csak kellő 

elszántság, kitartás és egy kis „zizi” kérdése!
Hát nem csodálatos a tudomány?

Forrás, és további információ:
 http://www.improbable.com/ig/ 
Egy internetes blog folyamatosan beszámol 
hasonló munkákról, szerintem érdemes ol-
vasgatni:
http://blogs.discovermagazine.com/

Amerikában már nagy hagyománya van a tor-
tadíszítés művészetének, és végre hazánkban is 
kezdik felfedezni, illetve megismertetni a közön-
séggel ezt az új művészeti ágat. Ennek első, iga-
zán sikeres lépését tavaly év végén tették meg, 
Szegeden, ugyanis itt rendezték meg az első ama-
tőr tortadíszítő bajnokságot, a K2 Torta Csatát. 

Ezen a versenyen profi cukrászok, háziasszonyok és háziurak, gyer-
mekek, családok egyaránt összemérhették tudásukat, méghozzá élő-
ben. A versenyzők a következő kategóriákban indulhattak: amatőr, 
cukrász, családi és eszköz nélküli. Az egész napos rendezvényen a 
versenyprogram mellett az érdeklődők profi cukrászok bemutatóit 
is megtekinthették, köztük Erdős Hanna világ- és háromszoros olim-
piai bajnok mestercukrász bemutatóját, valamint a szervezők zenés 

és táncos programokkal is kedveskedtek a látogatóknak. A verseny 
középpontjában a tortadíszítés állt, így a versenyzők nem igazi tor-
tákat díszítettek fel, hanem hungarocellből készített formákat. Az el-
készült műalkotásokat neves hazai cukrászokból álló zsűri értékelte, 
a zsűri elnöke pedig Kelvin Chua, világhírű tortadíszítő mester volt. 
Neves szakemberek pontozták a technikát, a kreativitást, valamint 
azt is, mennyire tisztán dolgoznak az amatőr cukrászok.
A verseny legnagyobb meglepetése mindenkit az eredményhirdetésnél 
ért. A zsűri egyhangú véleménye alapján a versenyt a 14 éves Farkas 
Martin nyerte, aki a hozott kategóriában is felléphetett a dobogó legfel-
ső fokára. Ezek mellett pedig aznap ő bizonyult az összes versenyző kö-
zül a legtehetségesebbnek, ezért a K2 Torta Csata abszolút győztesének 
járó kupát is ő kapta.
Reméljük az idei évben is megrendezik ezt a már elsőre is rendkí-
vül népszerű rendezvényt, és újabb tortacsodákkal találkozhatunk 
Szegeden!

Montvai Edit

Tortacsodák Szegeden
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Az Aranyponty Zrt. elnök-vezér-
igazgatója, Lévai Ferenc, az idei 
ÁVF-Kapcsolatok Napjának fő-
védnöke. A halgazdálkodás, a tu-
rizmus és a gasztronómia terüle-
tén is komoly sikereket ért el.

Egy szegény Duna-parti faluból indult, ma 
pedig már egy több százmillió forintos ár-
bevételű céget irányít. Visszatekintve, ho-
gyan látja azt az időszakot?
Természetesen szépnek, mint mindenki, aki 
a fiatalságára gondol. Az mindig megszépül. 
Még a lányok is szebbek visszatekintve. Cso-
dálatos időszak volt a gyerekkorom, mindig 
csak halász akartam lenni és semmi más. 
Katonaság után kerültem Dinnyésre, az első 
halszaporító állomás tógazdaságába. Amikor 
felépült Európa legjobb ilyen jellegű bázisa, 
a Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság, az 
ENSZ FAO támogatásával szerencsémre oda 
kerültem. Ebben az állami gazdaságban a ma 
is tenyésztett halaink szaporítására új tech-
nológiákat dolgoztak ki, a magyar szakem-
berek a világ élvonalához tartoztak. 18 évet 
töltöttem ennél a cégnél, itt szereztem meg 
az első diplomámat a munka mellett levelező 
tagozaton. Innen indulva óriási szerencsével 
végigjárhattam a világot.

Pályája alatt Irakban és Algériában is dol-
gozott. Milyen élményekkel gazdagodott 
ezeken a helyeken?
Irak összességében igen fontos állomása 
volt a pályámnak, 1980-ban dolgoztam ott 
egy keltető ház létrehozásán. Hatalmas áru-
bőség és gazdagság fogadott kint bennünket. 
Irak az akkori arab világ legdemokratiku-
sabb tagja és Szaúd-Arábiánál is gazdagabb 
ország volt, Bagdad kellemes, nagyon élhető 
város benyomását tette rám. Sörözők voltak, 
a lányok rövid szoknyában jártak, ami mond-
juk Algériában elképzelhetetlen lett volna. 
Irakban igazi kultusza lett a halnak, a mi 
munkánknak is köszönhetően több ezer tó-
val, tógazdaságokkal gazdagodtak. Pechünk-
re az utolsó amerikai rakéták egyike lőtte 
ki azt a keltető házat, amit annak idején mi 
építettünk. A nagy meleg miatt ugyanis félig 
földbe kellett ásni, ezért bunkernek vagy lég-
védelmi rakétának néztek az amerikaiak.
Irak után több másik országban is dolgoz-
tam. Egyiptomban, Szudánban és végül Al-
gériában is, ahol a víztározók halászati hasz-
nosításával foglalkoztunk. Magyarországról 
repülővel szállítottuk ki a két centis előne-
velt halakat. 20 000 tonna halat jósoltunk. 
Évekkel később egy tanulmányból kiderült 
számomra, hogy 43 000 tonna halat halász-

tak le. Büszke vagyok, hogy ezt a technológi-
át és tudást mi vittük Algériába.

A cég indulásához nagyobb hitelre is szük-
sége volt. Nem félt belevágni ebbe?
Nem, akkor már 38 éves voltam és tudtam, 
hogy képes vagyok megcsinálni. Még a rend-
szerváltás előtt alapítottam meg az első 
maszek halas céget, akkoriban 35 %-os ka-
matra lehetetett hitelt kapni. Egy tanulsága 
viszont volt az esetnek: többet nem vettem 
fel hitelt.

Gondolom, voltak olyan hangok a család-
ban, baráti társaságban, akik le akarták 
beszélni erről.
Rajtam kívül nem sokan hittek benne, édes-
anyám mondta akkor, hogy ha két életem 
lenne, akkor se tudnám rendbe rakni ezt a 
lepusztult állapotban lévő gazdaságot. Má-
sok is merésznek tartottak. Én nem éreztem 
annak, bíztam magamban és azt mondtam, 
hogy meg fogom csinálni.
Az Aranyponty Zrt. ma már nem csak ha-
lászattal foglalkozik. Wellness centrumot 
alakítottak ki, gyerekek táboroztatásával is 
foglalkoznak, állatbemutatót, rendezvénye-
ket szerveznek – minden kapcsolódik egy-
máshoz...

Tudatosan törekedtünk erre, hogy  több 
munkaerőt legyünk képesek foglalkoztatni, 
így több lehetőséget használunk ki, és több 
lábon állunk.

Rétimajorban halászati múzeumot is lét-
rehozott. Mi motiválta ennek kialakítása-
kor?
A Dunán kezdtem halászni, kisgyermek ko-
romtól a halászok között sertepertéltem. 
Körülbelül tíz évvel ezelőtt, amikor visz-
szamentem Ercsibe, rájöttem, hogy eltűnt a 
népi halászat. A régi halászbrigádok helyett 
már csak egy halásszal találkoztam. Ezért 
csináltam ezt a múzeumot, hogy itt, Sárré-
ten, ahol a lakosságnak mindig is fontos volt 
a halászat, maradjanak meg ezek az ősi tech-
nikák, amik az én életem során vesztették el 
a gazdasági jelentőségüket.

Összességében elégedett azzal, amit fel-
épített?
Igen, abszolút elégedett vagyok. Én azt szok-
tam mondani mindenkinek, hogy közel nincs 
annyi eszem, mint amennyi szerencsém. Az 
életben a legfontosabb, ha azt csinálhatja az 
ember, amire Isten teremtette. Nekem emel-
lett a másik oldala is sikerült. Négy gyerme-
kem van, büszke vagyok rájuk, és rengeteg 
örömöm lelem bennük. Ahogy mondtam az 
előbb is: én a szerencse fia vagyok, szó sze-
rint kifogtam ezt a földi életet és ha ez így 
megy tovább, boldogan térhetek az öreg ha-
lászok közé.

A mostani lapszámunk témája a gasztro-
nómia. Ön saját főzőműsort is vezetett, 
amiből kiderült, hogy elkötelezett a leg-
jobb alapanyagok, az egészséges és jófajta 
halételek iránt is.
Ennek két oka van, egyrészt imádom a ha-
lat, másrészt pedig roppant egészséges is. 
Mi magyarok sajnos nem vagyunk annyira 
halevő nemzet, mint lehetnénk. Pedig a hal, 
mint kiderült, a világnak a modern korhoz 
legjobban alkalmazható fehérjeforrása. A 
munkavégzés során ma már nem a fizikai 
erőnket, hanem az agyunkat használjuk 
többet, ehhez pedig a hal a legalkalmasabb 
tápanyagforrás. A világban a legegészsége-
sebb, legtovább élő nemzetek fogyasztják a 
legtöbb halat.
Én hiszem és vallom azt, hogy sokkal több 
egészséges, Magyarországon termelt, ellen-
őrzött minőségű halat kellene fogyaszta-
nunk. Van egy kampányunk is, már lassan 
két éve, úgy fogalmaztuk meg, hogy halra 
magyar – és ha már itt tartunk, halra bor is, 
mert mit sem ér a hal, ha egy jó pohár bor 
nincs mellé...

Nagy Tamás

„Bíztam magamban, hogy meg 
tudom csinálni”

„Az életben a legfon-
tosabb, ha azt csinál-
hatja az ember, amire 
Isten teremtette. ”

Nagy Dániel
rovatvezetőKULTÚRA Iricsek Zsuzsanna

rovatvezető
Nagy Tamás

rovatvezetőKARRIER



ikszikszi@avf.hu 2013. JÚNIUS   IKSZIKSZÍ  15

Hol a csíkos, hol a pöttyös... a divat folyton foly-
vást változik és ismétlődik. Néha az ember kevés-
nek is érzi magát ahhoz, hogy megfejtse, mi mi-
ért történik a ruhákkal, és egyáltalán ki vesz fel 
ilyesmit Lady Gagá-n és a manökeneken kívül?

Ők bizonyára nem étkeznek rendszeresen bisztrókban, hiszen a kop-
lalás életük szerves része. Azonban nekünk, földi halandóknak, elen-
gedhetetlenül fontos, hogy egészséges, laktató, gyorsan fogyasztható 
ételhez jussunk, megfizethető áron.
A gasztronómiának a XX. században is nagy rajongótábora volt. Nagy 
írónk és ínyencünk, Krúdy Gyula, mesterien ír a műveiben ételekről, ita-
lokról, kisvendéglőkről. A bohémvilágban élő, magányos óriásról felje-
gyezték: enni, inni, csevegni, hallgatni s írni senki olyan erővel nem bírt, 
mint ő. Szinte a szádban érzed az ízét az általa leírt magyaros töltött ká-
posztának, juhtúrós galuskának, vagy a rummal leöntött palacsintának.
E hétköznapi vágyak a XXI. század emberét is jellemzik, és ezek ki-
elégítésére szolgálnak az újra elterjedt bisztrók. Az ilyen étkezdék a 
mai rohanó életstílusunk fontos részét képezhetik.
A bisztrók az éttermek keverékei, amelyek különböző vendéglá-
tó ipari egységek tulajdonságait ötvözve kínálnak minőségi, finom 
ételeket, megfizethető áron és kis adagokban. Ezáltal az átlagember 
számára értékes időt és pénzt takarítanak meg.
Gondoljunk csak bele, mennyire hasznosak a hétköznapi hajtás rövid 
ebédszünetében vagy hosszú előadások után! Nem kell végigülnünk 
egy többfogásos vacsorát, ahol gyakran már a leves után jóllakunk, 
és a maradékot csak azért fogyasztjuk el, mert „ha már egyszer kifi-
zetjük”, együnk is meg mindent. Ez a svédasztalos mentalitás a leg-
kevésbé sem jellemzi a bisztrókat. Az adagok éppen elegendők egy 
étkezésre, és a kellemes, hangulatos környezetben akár állva is fo-
gyaszthatóak.

Minőségi ételt kapunk a pénzünkért cserébe, nem pedig a gyorsét-
termekre jellemző kémiai-koktélt, ahol a sült krumpli megtalálta a 
fiatalság forrását és sosem rohad el.
Talán most azon gondolkozol, hogy ez mind szép és jó, de hol találok 
ilyen helyet? Az ÁVF-hez közel több is található. Egyet mindenképpen 
kiemelnék; egyet, amelyik a Mangalica húspatika névre hallgat. Bisztró-
ként és kávézóként egyaránt működik, de ha szeretnél valami ínyencsé-
get elkészíteni, melyhez a TV-s szakács „garantáltan otthon megtalálha-
tó” fűszereket és olajokat ajánl – hiszen minden háztartás konyhaszek-
rényében megtalálható például, ugyebár, az alga – érdeklődhetsz náluk 
is, mert különböző természetes ízfokozókat is árusítanak.
Jó étvágyat!

Nyikos Orsolya

Egy átlagos napon Budapest egy forgalmas terén 
vagy aluljáróban sétálva mindenképpen belebot-
lasz néhány szomorú sorsú emberbe.
„Gyermekeim vannak. Kérem, segítsenek!” 
„Éhezem”

Ha egyáltalán lenéztél elolvasni a kartonpapírra írt üzenetet, biztos 
elgondolkodtál azon is, hogy ha pénzt dobsz a műanyagpohárba, mi 
garantálja, hogy nem eufórikus állapot elérésére fordítja nagylel-
kű adományodat? Ételt vesz a gyerekeinek vagy magának tablettás 
bort? Heroint? Nem bírálni akarlak, és nem is azt mondom, hogy 
szívtelen vagy, hiszen mind feltettük magunknak ezt a kérdést. Én 
is feltettem.
Ha jótékonykodni szeretnél, és biztosra akarsz menni, egy új kezde-
ményezés keretében megteheted. A pénzed arra költik majd, amire 
szántad, mivel nem ők költik el, hanem te magad.
Ha +1 feliratot látsz egy kávézó, büfé, bisztró, sőt, akár fodrászüz-
let bejáratánál, azt jelenti, hogy vehetsz egy csésze „felfüggesztett” 
kávét, szendvicset esetleg egy tál levest, amit nem te fogyasztasz el. 
A hajléktalanok, rászorulók pedig megkérdezhetik van-e számukra 
„felfüggesztve” valami.
A kezdeményezés nem csak Budapesten létezik. Az ország minden 
területén kezd elterjedni, a nagyobb városokban már alighanem ta-

lálhatunk résztvevő éttermeket. Kérdés az, hogy mit szól a közvéle-
mény?
Szívesen ennének-e olyan helyen, ahol talán egy mosdatlan, értsd „illa-
tos” ember fogyasztja a felfüggesztett adagját? Vállalják-e a résztvevők 
azt a rizikót, hogy ezzel a nagylelkű döntéssel akár profittól is eleshet-
nek, ha egy finnyásabb fogyasztóval akadnak össze?
Szerencsére a pozitív gondolkodás a jellemző mind a fogyasztók, 
mind a tulajdonosok körében. Ezzel talán eltörölhetjük azt az emlí-
tett problémát, miszerint sokan nem bízunk a kéregetőkben. Önma-
gunkban azért bízunk. Ugye?

Nyikos Orsolya

KULTÚRA

A vendéglátás reneszánsza 
a XXI. században

KULTÚRAIricsek Zsuzsanna
rovatvezető

Ugye?
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Meztelen férfiak a Ludwigban!?
Feminizmus 3.0

KULTÚRA Iricsek Zsuzsanna
rovatvezető

Sőt! A linzi és budapesti kurátorok közös munkával még tovább vet-
kőztették az erősebbik(?) nemet, s néhány plakát megtévesztő üze-
netével ellentétben nem csak a fölös ruhadarabjaiktól szabadították 
meg őket. Bár a kiállításról nem hiányoz(hat)nak az erőtől duzzadó, 
görögös testű Férfiak, a gyűjtemény módszeresen áttöri az uralkodó 
szemléletnormákat. Kettős rendszerben, nyolc téma köré csoporto-
sítva vizsgálja azt, hogy miképp változtak a társadalmi szerepkörök 
és a férfi identitás az elmúlt majdnem száz évben. Első lépésként a 
tekintet, s így a hatalom birtoklásának természetét veszi bonckés 
alá, megkérdőjelezve a patriarchális rendszerek több évezredes szo-
kásainak létjogosultságát. Míg a meztelen női test már igen korán a 
művészi tekintet tárgyává, s egyben önálló esztétikai érték hordozó-
jává is vált, addig a férfiakt – sokáig csupán egy-egy bibliai történet 
ábrázolására szorítkozó – hagyományos felfogása csak jóval később, 
a XIX-XX. század fordulóján alakult át. Ekkor váltak, a romantikus 
elvágyódás Új Ádám-jaként, természet, ember s művészet teljes har-
móniájának kifejezőeszközévé, és mindezzel megfigyelésre, vizsgá-
lódásra alkalmas objektekké. Ezt a tendenciát még hangsúlyosabban 
mutatják be a következő terem férfi Akt-jai, melyek modell és mű-
vész kapcsolatát elemzik. 

A fényképeken, festményeken megörökített alakok megbontják a ha-
gyományos férfi művész – női modell viszonyt, tisztán érzékeltetve a 
60-as évek polgárjogi és feminista megmozdulásainak eredményeit. 
A biológiai és a társadalmi nem közötti különbségeket aláhúzó korai 
sex és gender elméletek párhuzamosan bontották meg a tradícionális 
férfi és nőképeket. „Az ember nem nőnek születik, hanem azzá vá-

lik” – írta Simone de Beauvoir 1949-ben, nem természettől adott-
nak, hanem közösségi konstrukciónak nyilvánítva a nőkhöz (és 
férfiakhoz) rendelt viselkedésmintákat, egyúttal megkérdőjelezve 
maszkulincentrikus szféráink hatalmi struktúráit. A nőmozgalmak 
és a társadalom egyéb marginalizált csoportjainak felerősödő hangja 
ugyanis olyan filozófiai párbeszédekhez és politikai gyakorlatokhoz 
vezettek, melyek kikezdték az egyetemes objektivitást és ésszerű-
séget, leleplezve s aláásva ezzel a valóságról és tapasztalásról való 
beszéd férfinormák szerinti fogalmait. Így, bár a kiállítás címadói a 
férfiak, az valójában nem csak róluk, hanem, közvetve, a nőkről is 
szól.

De vajon rendelkezik-e valódi hatalommal a Női tekintet? Talán igen. 
A női alkotók munkásságának feltárásával olyan művészek munkáit 
ismerhetjük meg, mint Sylvia Sleigh. Pamlagon heverő Császári Akt-
ja új szerepében rendkívül gyengének és kiszolgáltatottnak tűnik. 
Katarzyna Kozira pedig Férfifürdő (1999) c. video installációjában 
férfivá maszkírozza önmagát, hogy megfigyelje, miként viselkednek 
a férfiak a nők által láthatatlan terekben. Különös, hogy a gőzben 
mászkáló meztelen, vagy törölközőbe csavart esetlen, lomha alakok 
ugyanazok, akik öltönyben a társadalmi hierarchia legmagasabb fo-
kán állók tagjai...

A férfi-nő kettős kategorizációt az azt túlságosan általánosítónak 
tartó posztmodern feminizmus módszeres dekonstrukciója törte 
fel. A korábban létező, általánosan elfogadott Egyetemes Igazság, 
Emberi Természet, Történelem és Hagyomány helyébe a Kinek az 
igazsága? Kinek a természete? Kinek a történelme? kérdéseket állí-

Susan Bordo, a kortárs feminista filozófia ikonikus alakja egy 
tanulmányában a következőket írja: „…az „emberi” kategóri-
ája – az a norma, amelynek fényében minden különbözőség 
hiányként és elégtelenségként jelenik meg – lekerült a föld-
re, adtak neki egy nadrágot, és emlékeztették rá, hogy nem 
ő az egyetlen szereplő a porondon.” Mindezzel a huszadik 
század második felében felerősödő emberjogi mozgalmak 
fallocentrikus metanarratívákat aláásó eredményeire utalt. 
Most, a Ludwig Múzeum 2013-as tavaszi tárlatán a férfiak 
nadrágja is lekerült…
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tották. Az identitást újonnan meghatározó tengelyeket kiterjesztve 
ezzel a szexuális orientáció, a faj, az életkor vagy a társadalmi osztály 
dimenzióira.

Európában a szexuális vágyak nyílt tárgyalása és felvállalása egyenes 
következménye volt a ’68-as ifjúság emancipációs törekvéseinek. A 
Vágy tárgya-ként aposztrofált férfiak köre kibővült, például az új, a 
férfi s a női érdeklődésnek egyaránt előterébe helyeződő nőies, hosz-
szú hajú, androgün személyekkel. Szabad utat kaptak az önkifejezés 
és megvalósítás legkülönfélébb formái. Az Átalakulások a testet és a 
nemi szerepeket egyaránt érintették. Koncz András Önarckép I-III. 
triptichonján teljesen elbizonytalanítja a nézőt, nem tudjuk eldönteni, 
valójában egy férfit vagy egy nőt látunk-e a képeken. S felmerül ben-
nünk a kérdés: mitől férfi a férfi? Mi az, hogy férfi, s mi az, hogy nő?
S mi történik a Hősök mellett élő, az uralkodó férfiideál képétől tá-
vol eső Antihősökkel? A társadalom perifériájára szorulást vizsgálja 
Tomislav Gotovac idősödő, kövér férfit ábrázoló fotósorozata. A női 
szex ikonok pózában bemutatott Foxy Mister-e ironikus, s valójában 
rettentő szánalmas. A nyilvános terekből kiszorított vagy önként kilé-
pő férfiak a magánszférában találják meg helyüket. De vajon hogyan 
képesek ezt kezelni? Ion Grigorescu Bokszolás  c. videójában (1977) 
megjelenített filigrán, a férfitesthez kapcsolt hatalomtól megfosztott 
férfija önmaga árnyékával verekszik lakásában. Keserue Zsolt film-
jében (Oldáskényszer (2009)) pedig háztartást vezető családapák 
vallanak új szerepük megéléséről és nehézségeikről.

Az utóbbi pár évtized feminista diskurzusai azonban nem csupán 
konkrét csoportok helyzetének kezeléséről szóltak. Mit kezdhetünk 
általában a tekintélyelvű, erősen hierarchizáló rendszerekkel? A 
felvetett problémák és a Fájdalom egészen új kifejezésformákat és 
jelentésrétegeket kapnak az akció- és performanszművészetben. A 
gyakran összetett szimbólumrendszerrel bíró testi megpróbáltatá-
sok a megismerést, valamint a történelemben és a személyes élet-
ben gyökerező traumák feldolgozását szolgálhatják, gyakran kitérve 
a társadalmat irányító hatalmi struktúrák elnyomó tendenciáira. A 
horvát Tomislav Gotovac 1981-es akciójában meztelenül mászkált 
Zágráb utcáin, hogy az állami intézményrendszert provokálja.

S hogy mindeközben mi történt 
itthon? A párizsi diákok – töb-
bek között – szexuális szabad-
ságot hozó forradalmával fel-
erősödő nyugati újbaloldaliság 
keveseket érintett meg Kádár 
János új gazdasági mechaniz-
must építő Magyarországán, 
s ahogy más kelet-európai or-
szágokban, ’68 hamar lezárt 
ténnyé vált itthon is. S nem tu-
dom, változott-e valami azóta.

A kiállítás utolsó terme A ta-
bu-t vizsgálja. „A keresztény 
kultúrkör egyik utolsó tabuja 
a férfi nemi szerv látványa” – 
olvashatjuk. A gátlásokat és a 
mögötte meghúzódó, leleple-
ződéstől tartó félelmeket talán 
sikerült feloldaniuk a kiállítás 
szervezőinek. De a tárlat kissé 
óvatoskodó, cenzúrázott kifeje-
zésnyelve és a női test kiállítás-
ról való teljes mellőzése arról 
tanúskodik, hogy még mindig 
vannak olyan dolgok, amikről 
nem illik beszélni.

A kiállítás előterében lévő múzeumi lépcsőn pedig már több mint egy 
hete akciózó művészekkel, művészettörténészekkel, galeristákkal és 
egyéb kulturális szakemberekkel találkozhatunk. 
A hazai kulturális politika központosító tendenciái ellen demonstráló 
aktivisták jelenléte azt mutatja, hogy nem csak kulturális tabujaink, 
hanem, úgy tűnik, rendszerbeli problémáink is átöröklődtek.

   Iricsek Zsuzsanna

Itt a nyár, jöhet a fesztivál!
Mint minden nyáron, idén is tele a naptár jobbnál jobb fesztiválokkal. Ha nem tudsz választani, segítünk: pontosan mikor és 
hová érdemes elindulnod. 
Az idei EFOTT-hoz Zánkára kell utazni, június 25–30. között lesz. A Corvinus által szervezett fesztiválon megtalálsz mindent, 
ami magyar, na meg a Faithless-t. Vizsgák után egy nyári kezdő buli a magyar tengerparton – szuper jó dolgod lesz! A kezdet 
után jöhet a július elejei őrület Sopronban, méghozzá a Volt Fesztiválon. Programlistájukon számos külföldi nagyágyú neve 
szerepel. Hurts, Martin Solveig, Example, Papa Roach, Parov Stelar, Skream, nem is sorolom tovább. De ha itt még nem buliztad 

ki magad eléggé, akkor a Balaton Sound felé vedd az irányt, egészen 
Zamárdiig. A mostani „sláger-kedvenceket” itt biztos megtalálod július 
11-től 14-ig – lehet ugyan, hogy pár év múlva a nevükre se fogunk em-
lékezni, de idén még jót táncolhatunk a zenéikre. Csak néhány előadó 
a listáról: Avicii, Afrojack, Armin van Buuren, Calvin Harris, de az örök 
Prodigy se maradhatott ki. Az Óbudai Hajógyári szigeti Sziget Feszti-
vált se kell senkinek bemutatnom, de nem is hagyhatom ki. Augusztus 
5-12-ig tart, vegyetek hetijegyet, hiszen minden napra jut a jóból.
Még számos lehetőség, érdekesség, jópofaság vár a nyáron a szórakozni 
vágyókra a fesztiválokon kívül is. Budapesten járva az Erzsébet térnél 
például egy különös szerkezetbe botlunk: Párizs, Brüsszel és Milánó 
után hozzánk is megérkezett a világ legnagyobb mobil óriáskereke. 65 
méter magasból egészen más kép tárul elénk hőn szeretett kis főváros-
unk egy részéről. Ezen a helyszínen július 21-ig lehet kipróbálni, utána 
a Sziget Fesztiválon találkozhatsz újra és egyben utoljára vele.

Karsay Marcella
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