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A mester szavai azt sugallják, csak
a változás viszi elõre az élet szekerét. A változás pedig életünk minden területén jelen van. Nekem jelentõs részét alkotja az életemnek az
Ikszikszí; néhány év alatt csendben,
mosolyogva lopták be magukat
mindennapjaimba az újság körüli
teendõk. Most pedig, a diplomához,
a Fõiskolától való búcsúhoz közeledve, a napjaimat is más, a jövõmet és újabb változásokat megalapozó feladatok kezdik kitölteni. Az
újság hasábjait ifjú titánok töltik
meg írásaikkal, hiszen mi negyedévesek már matuzsálemnek számítunk. J Éppen ezért, engedd meg,
kedves Olvasó, hogy ezúttal egyszerûen csak kellemes olvasást kívánjak, és az októberi számunk ismertetésének nemes feladatát átadjam
helyettesemnek, utódomnak, Ignácz
Sziszkónak!
Október, itt az õsz, s az elsõ Ikszikszí
a tanévben! A kezedben tartod! S
kérlek, ne csak tartsd, hanem kukkants is bele! Vajon mit rejt a borító? E havi központi témánk: Múlt
és jövõ  az Ikszikszí jelene. Engedd
meg, hogy elkalauzoljunk Téged
egy kicsit a múltba, a jelenbõl pedig friss és érdekes információkkal
bombázzunk! E lap ismét Neked és
egyben rólunk, ávéefesekrõl szól!
Fedezd fel a benne rejlõ értékeket,
hiszen minden rovatban van valami,
amiért érdemes a betûket szavakká,
majd mondatokká formálni!
Kellemes idõtöltést!

Váraljai Virág
és Ignácz Szilvia

Mi is tíz évesek lettünk!

Megkezdõdött
a 10. jubileumi tanév a fõiskolán!
Mindenkinek sok sikert
kívánunk!

A tanév indulásakor ünnepelte
létrejöttének 15. évfordulóját,
a fõiskolát létrehozó és támogató
Villányi úti Konferenciaközpont
és Szabadegyetem Alapítvány!
Gratulálunk!

ELÕKELÕ
HELYEN AZ ÁVF
A FELSÕOKTATÁSI
RANGSORBAN!

LA
PZ
ÁR
TA
UT
ÁN
ÉR
KE
ZE
TT

Aki egy helyben áll,
visszafele halad.
(Goethe)

Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja

A közgazdasági és üzleti karok hat
vizsgált szempontjának átlagában
 a most közzétett listán, több mint két
tucat intézmény közül 
a 6. helyet foglalja el az ÁVF.
Az oktatói összetétel szerint a legjobb,
illetve a túljelentkezések
szempontjából a harmadik helyen áll
intézményünk.
(A felmérés eredményét következõ
számunkban részletesen is közöljük
 a szerk.)
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Az Ûr meghódítása,
avagy a team munka dicsérete
A királyválasztó ünnep vízi élmény utcájának leggyakoribb nõi lábméret számába kellett eljutnunk ahhoz, hogy megkezdhessük a HR
Menedzser szakirány kétnapos humán erõforrás tréningjét, melyre hetek óta gumicsizmával, zseblámpával, bicskával, kötéllel, és képzelõerõnk tornáztatásával készültünk.
Leendõ lelkes humán erõforrás menedzserekhez méltó csillogó szemekkel érkeztünk a Pünkösdfürdõ utca 38. szám alatti szállodába.
Kétség sem fért hozzá, hogy felejthetetlen élményekkel teli, roppant
izgalmas hétvégének nézünk elébe, mikor betoppanva a szállodába az
AMT oszlopos tagjaival valamint temérdek gyermekkorunkból ismert
felszereléssel találtuk szemben magunkat.
A két nap programja felülmúlta minden várakozásunkat. Kezdetét vette egy galaktikus utazás, melynek során felfedeztük az ûr rejtett titkait,
valamint androidokkal, küldetésünket akadályozó és segítõ elemekkel
találkoztunk. Bolygóközi sétánkat éjszakai holdutazással zártuk, majd
másnap kiértékeltük az elõzõ napi fára mászás, játszótéri elemeken
való egyensúlyozás, kötélhúzás tapasztalatait. A Holdról visszatérve megértettük, hogy ez az utazás csak csoportosan lehetett ilyen eredményes és tanulságos.
Köszönettel tartozunk trénereinknek a felbecsülhetetlen, életre szóló
értékekért, melyeket az utazás során nyertünk!
Hársfalvy Dóra

HR-rap, azaz a team munka dicsérete...

Karrierlétra

Kedves Hallgatók!
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INFORMÁCIÓS DÉLUTÁNt
rendezünk
2005. október 25-én, kedden, 15.00 órától
a Konferencia-teremben (300-as elõadó).
Téma: a külföldi szakmai gyakorlatot
támogató

„Leonardo da Vinci-ösztöndíj”
pályázása, a nyertesek tennivalói, illetve a
volt ösztöndíjasok élménybeszámolói.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Nemzetközi Igazgatóság

VÁLASZTÁSOK A

HÁZA TÁJÁN
Kedves Hallgatótársaink!
Az október 24-i héten megkezdõdik az idei
szemeszter képviselõválasztása. A hallgatók
összesen 24 fõt választhatnak meg, és ezáltal
egy olyan lehetõséghez jutnak, hogy az általuk kiválasztott hökös képviseli õket az
OTB-n (Oktatási és Tanulmányi Bizottság),
az FT-n (Fõiskolai Tanács), és bármilyen (tanulmányi ügyintézés során) közügyet érintõ
kérdésben.
Mivel ez a TI ÉRDEKETEK, kérünk benneteket, hogy vegyetek részt a választásokon,
tartsátok sorsotokat a saját kezetekben!
Figyeljétek a faliújságot, és szavazzatok!
Üdvözlettel: a HÖK
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Hatalmon
az
új vezetõség

Kakaó, Kakaó,
Kakaó??? =
KAKAÓBÁR! J

Az ÁVF AIESEC Helyi Bizottságának vezetõsége évrõl évre változik. Az iskolaújság
elõzõ félév végén megjelenõ számában még
arról tájékoztattunk benneteket, hogy vezetõválasztás közeledik Nos, azóta ÖSSZEÁLLT a 2005/2006-os új vezetõség! Akik
július 1-jén vehették át elõdeiktõl a stafétabotot.
De kik is szorgoskodnak a hatalomátvétel óta
a mi kis irodánkban vezetõség címen??? Legújabb elnökünk Kalocsa Mariann. (ÜK/II.),
pénzügyesünk: Póser Adrienn (VSZ/II.),
humán erõforrásért és kimenõ gyakornokokért felelõs elnökhelyettesünk Nagy András
(NK/II.), külsõ (vállalati) kapcsolatokért
valamint bejövõ gyakornokokért felelõs elnökhelyettesünk Szieben Kata (NK/II).
Valamint idén bevezetésre került a Helyi Bizottságban a Junior Board, vagyis a vezetõséget segítõ/támogató testület. Ebben az évben ketten vannak J A gyakornokok fogadásával kapcsolatos dolgokért Tóth Csaba (NK/
III) a felelõs, Somogyi Péter (RSZ/II) pedig
a marketingért és a külsõ és belsõ kapcsolatok felé történõ megjelenésért.

Mielõtt leültem szeretett számítógépemhez,
és elkezdtem pötyögni nektek e cikket, egy
AIESEC-es programon vettem részt a fõiskolán. Hol is voltam? Az AIESEC év elején
megrendezésre kerülõ ismerkedõs-beszélgetõs, kicsit formális, kicsit informális bemutatkozó estjén, a KAKAÓBÁR-on, mely idén
október 20-án volt. Az estét Kalocsa Mariann, az ÁVF Helyi Bizottságának elnöke nyitotta meg, majd egy általános PPT-t láthattak
az érdeklõdõk az AIESEC-rõl (lehetõségek,
tanulási folyamat stb.), majd a Helyi Bizottság 2 exvezetõségi tagja (Szalay Edit, Virág
Éva) prezentálta röviden életpályáját eddig
az AIESEC-ben, majd egyik gyakornokunk,
Lilia osztotta meg tapasztalatait. Végül kisebb
csoportokban faggathatták a jelenlevõk a
Helyi Bizottság tagjait mindenféle kérdéseikkel. Persze ez idõ alatt, mint a program neve
is mutatja, kakaót valamint teát lehetett minden mennyiségben fogyasztani J.

Sok sikert az ez évi munkátokhoz!!!

Akiben továbbra is maradtak kérdések, vagy
szeretne rólunk többet megtudni, a 410-es
irodában bármikor szívesen látjuk! J
Pélyi Veronika

BELSÕSÉGEK
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Steven Spielberg az ÁVF-en járt!
A forgatás napja nagyon hosszú
volt, de örök emlék marad számomra. Hajnali négy után érkeztünk meg a Fõiskolára az
ügyeletben lévõ kollegákkal
együtt. Rögtön utánunk megjöttek a technikusok, a biztonsági
emberek, stábtagok. Hat óra
után már hatalmas volt a nyüzsgés, hogy mire
megjön a rendezõ, minden a helyén legyen.
A portásfülkénél álltam, és én is vártam a
rendezõt, Spielberget. Annyira figyeltem az
ajtót, hogy nem is vettem észre, amikor bejött. Arra számítottam, hogy a biztonsági
emberek gyûrûjében fog megérkezni, de
meglepetésemre egyedül sétált be az ajtón,
majd megállt, és körülnézett. Az elsõ meglepetés akkor ért, amikor megkérdeztem, hogy
mikor érkezik meg a rendezõ úr, és kiderült,
hogy tõlem két méterre áll. Ahogy mondani
szokás, semmi felhajtás, egy nagyon szimpatikus, kedves, mosolygós, udvarias emberként ismerhettük meg. A második meglepetés: láttam egy kedves arcú fiatalembert,
aki nagyon ismerõs volt, a ruházata, egy fes-

Nyári felújítások
az ÁVF-en
Gondolom, már mindenkinek feltûnt, hogy a
nyár során jó néhány változás történt az iskola
épületében. Hát bizony, nem állt le az élet a
vizsgák után sem! A Fõiskola dolgozói július
elejétõl egészen augusztus 15-ig azon dolgoztak, hogy szeptemberre minden felújítással elkészüljenek.
A földszinten a könyvtártól az étteremig teljes
portálcsere történt, valamint új bejárati ajtó, az
elsõ emeleten új teraszajtók, és az aulában is
kicserélt lámpatestek díszítik az ÁVF-et. Aki a
300-as és a 600-as elõadókban tölti óráit, az
könnyen találhat magának olyan ülõkét, amit
vadonatúj kárpit borít, ugyanis a székekbõl
négyszáz kapott új huzatot.
A Fõiskola egész épületét újrafestették, és természetesen nem maradhatott el az éves nagytakarítás sem.
Az emeleti duplatermekbe új, mozgatható táblák kerültek, ezért szükségessé vált a dobogók
beépítése is. Ezt különösen azok az évfolyamok fogják értékelni, akik nagy létszámban hallgatják a számvitel vagy gazdaságmatematika
elõadásokat. Így a zéhákon nem hivatkozhatnak többet arra, hogy az órákon nem látták a
táblát  vagy a tanárt. J
Bár a liftek felújítása annyira nem szembetûnõ, de szeretnék minden klausztrofóbiás hallgatót megnyugtatni, hogy a szünidõben ez is
megtörtént. Ezeken kívül arról is gondoskodtak, hogy minden évszakban, legyen az tél vagy
nyár, megfelelõ hõmérséklet várjon minket a
termekben. Ezt a hõközpont, vagyis a fûtési
rendszer és a klímarendszer javításával érték
el. Végül a felújítások utolsó mozzanataként
még ezekben a hetekben felszerelik a mosdókban a kézszárító gépeket.
Kákonyi Csilla

tékfoltos farmernadrág és egy piros flanel
ingbõl állt, arra gondoltam, hogy biztos valamelyik elõkészületi munkás (akik már öt
napja itt voltak) és azért olyan ismerõs. Majd
délután arra lettem figyelmes, hogy ez a kedves arcú fiatalember egy hosszú szivart szív
az aula kellõs közepén. Erre én a mellettem
álló tolmácshölgytõl meglepõdve kérdezem,
hogy mit csinál ez az ember? Itt nem lehet
dohányzni! Mire Õ, ijedten rám néz, és azt
mondja, hogy de hiszen Õ a fõszereplõ, Eric
Bana, erre a döbbenettõl magamhoz térve
közöltem vele, hogy itt akkor sem lehet dohányozni. A végén kénytelen voltam engedni, mivel a szivarozás hozzátartozott a jelenethez.
A harmadik meglepetés akkor ért, amikor
ideszállítottak egy irodai asztalt, (melynek értéke 2.000.000 Ft volt) amit a kiszállítás után
a rendezõasszisztens átnézett, látott rajta egy
karcolást, én akár milyen irányból néztem,
nem láttam, de visszavitette és hozatott egy
másikat (?). A negyedik meglepetés akkor
ért, amikor
Keresztesi Aranka

HÍREK
Jeles év, az ÁVF történetének tizedik esztendeje vette kezdetét 2005. szeptember 9-én.
A Tanulmányi Osztály gyorsjelentése alapján már biztosan elmondhatjuk, hogy idén
3059 diák koptatja az Írógép padjait, akiknek majd két harmada (1965 fõ) nappali tagozatos, körülbelül egy harmaduk (1094 fõ)
pedig esti vagy levelezõ tagozatos.

Mély fájdalommal búcsúzunk

Bosanac Nikolától,

aki Fõiskolánk Üzleti Kommunikácó szakára
idén nyert felvételt, de életét és tanulmányait
egy tragikus autóbaleset félbeszakította.
Emlékét megõrizzük!

Jubileumi tanévnyitó az ÁVF-en

Díjazottjaink
Nemcsak a gólyák köszöntésére került sor az
idei tanévnyitón, hanem a Fõiskola díjazottjait is megünnepelhettük a jubileumi tanév
kezdetén!
n Augusztus 20-án az ÁVF két oktatója is
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült: dr. Kuti
Éva és dr. Hegyesi Gábor.

n

A már hagyománynak számító ÁVF Díj
kiosztására az évnyitón került sor. Idén a legtöbb szavazatot munkatársaitól dr. Kerepesi
Katalin a Közgazdaságtani és Jogi Tanszék vezetõje, illetve Zvolenszky Márta a Pénzügyi és
Számviteli Tanszék ügyintézõje kapta.

n

Kiemelkedõ tanulmányi eredményükért
intézményünk hét üzleti kommunikáció szakos hallgatója részesült Köztársasági Ösztöndíjban: Horta Rita, Kákonyi Csilla, Kiss
Krisztina, Király Erzsébet, Matoricz Jelica,
Sipõcz Edina, Tolmácsi Fanni.
Ugyan nem az évnyitón, hanem az augusztus 26-ai diplomaosztón került átadásra az
1000. ÁVF-es diploma és néhai tanszékvezetõ fõiskolai tanárunk, dr. Tóth Antal em-

A Köztársasági Ösztöndíjasok

Az „ezredes”
lékének ápolására létrejött díj, amely a sikeresen megvédett szakdolgozatban a politikatudományi összefüggések feltárásáért és
elemzéséért osztottak ki. Idén két nemzetközi kapcsolatok szakon végzett hallgató, Király Lívia és Oláh Melinda kapta meg. Így
õk szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesülnek.
Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül, hogy a
Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgatók
közül három ifjú hölgy; Csilla, Kriszti és Erzsébet (nekünk Bimbus) kiemelkedõ tanulmányi teljesítményük mellett az Ikszikszí csapatának is oszlopos tagjai, így eredményük
különösen melengeti szívünket!
Gratulálunk minden díjazottnak, s még sok ehhez hasonló sikert, kitüntetést kívánunk nekik!
Ignácz Szilvia
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Hol is kezdjem? Már negyedszerre
töltöttem el életem legizgalmasabb egy
hetét a Sziget fesztiválon. Elõször 2002-ben
voltam, amikor a sziget éppen a 10. szülinapját
ünnepelte. Az volt az elsõ igazi sokk, a fesztiválok terén. Hiszen voltam elõtte Wanted,
Hegyalja és Efott fesztiválon is, de a Sziget
mindegyiket felül múlta, akkor is és azóta is,
minden egyes alkalommal.
Az idei sem volt semmi! Fõleg azért, mert
nem csak hét, hanem a nulladik nappal együtt
nyolc nap volt. Senkit nem zavart az, hogy
három vagy akár négy órát kell sorban állnia,
hogy megkapja a karszalagját, utána még kettõt, hogy bejusson, hiszen már mindenki egy
éve várta, hogy a Hajógyári sziget újra megnyissa a kapuit a hátizsákosok elõtt.
A nulladik napon nem sok minden szokott
történni, hiszen akkor van a sátorállítások, a
bejutást gyógyító elsõ gyógysörivások napja. De idén...más volt, hiszen az Illés együttes a 40. születésnapját ünnepelte, és utoljára
a Szigeten lépett fel, és itt búcsúzott el a közönségtõl. Nagyon klassz volt, amint szüleink korabeli emberek az elsõ sorban táncolva, meghatottan énekelik az  Amikor Én még
kis srác voltam  címû dalt. Természetesen
mi is ott voltunk, és Bródy Jánossal együtt
dúdoltuk a Ha én rózsa volnék .-ot.
A Sziget idén is a lehetõségek ezreit kínálta az
odalátogatóknak. Nappal sok-sok játékot ki lehetett próbálni, illetve sok-sok sátorban lehetett ajándékot gyûjteni, tehát mindenre volt idõ,
csak unatkozni nem. A színes koncertkínálat
pedig az estéinket kötötte le. Idén is számos
híresség fordult meg a szigeten, többek kö-
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Volt olyan este, amikor 80 ezer látogatója
volt a szigetnek, és ezen a kis helyen
vajon mennyien voltak?

Szerintetek mennyire lepõdtünk meg,
amikor elmentek mellettünk,
és megakadt a fejük a felsõvezetékben?

zött a Basement Jaxx, akik fantasztikus színpadi showt mutattak be, Morcheeba, Sean
Paul, Underworld, Good Charlott és Natalia
Imbruglia is elõadta a Torn címû számát. A legnagyobb látogatottság mégis szombaton volt,
amikor a Tankcsapda után a Korn lépett színpadra. Évek óta most rakták ki elõször a megtelt táblát! Aznap több mint 70000 ember szórakozott a fesztiválon.
És ami számomra évek óta a legnagyobb élményt jelenti, az a rengeteg külföldi, aki megfordul ott. Mert Európa számos országából jönnek a fiatalok, és nagyon sok mindent meg lehet velük beszélni, mindenki nyitott a másik
kultúrájára, élményeire és ötleteire. Persze vigyázni kell velük, mert nem mindegyik árul el
mindent magáról. A barátaimmal idén sajnos
ebbe a hibába estünk. Öt német srác építette
fel ideiglenes lakhelyét a mi sátraink mellé, s
miután kibeszéltük mennyire helyesek és aranyosak, és kõpapírollóval eldöntöttük ki kihez
merészkedhet közelebb, utána megszólalt az
egyik srác magyarul. Mindezek után már nem
volt kétséges, hogy barátság szövõdik a két tábor között. Azóta is levelezünk, jövõre biztos
találkozunk. A tanulság: a sziget egy életre szól.
Egy hónappal a 2005-ös sziget után egyre
jobban örülök annak, hogy külföld vagy a
Balcsi helyett megint a szigetre mentem nyaralni, és már most tudom, hogy közel 330
nap múlva jövõre is így teszek.
Kalocsa Mariann

ÜDVÖZLET NÉMETORSZÁGBÓL

25 éves, Thorsten és bajban van. A gondot
a 600-as lokalizálása okozza. És hogy miért
is? Mert logikai csapdába esett. Ugyanis ha
a 200-as terem a második emeleten van, akkor a 300-as biztos a harmadikon, a 600-as
pedig csak a hatodikon lehet. De hoppá, a
suli csak négy emeletes?... E szerint a rövid
kis történet szerint nemcsak a gólyák tévedhetnek el a suliba, hanem egy idõsebb diák
is, fõleg, ha az Erasmus program keretei között Németországból érkezett. Vele beszélgettem, szórakoztató interjú volt! J

Mesélj magadról!
Düsseldorfban születtem, egy Hannoverhez
közeli városban lakom, és Wilhelmshavenben
tanulok az Alkalmazott Tudományok Egyetemén, fõleg HR-t és marketinget. Egyébként
már minden vizsgámat sikeresen teljesítettem,
csak a diplomamunkám van hátra. Nagyon
szeretem a sportot, fõleg a focit, a strandröplabdát és a teniszt. De szeretnék megtanulni
szörfözni és búvárkodni is. Nemrég született
meg az unokahúgom, és élvezem az ezzel járó
feladatokat.
Miért pont az ÁVF-re esett a választásod?
Több ország közül lehetett választani, de most
elõször nyílt rá alkalom, hogy Magyarországra is eljusson valaki az iskolánkból. Minden-
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képp a fõvárosba szerettem volna jönni és az
ÁVF kínálata volt a legvonzóbb számomra.
Mit tanulsz itt?
Magyart! J Ááá, nem. Augusztusban egy hónapig Pécsett próbálkoztam már vele, és most
hétfõnként a BME-re járok magyar kurzusra. De itt a suliban a fõ tárgyaim a nemzetközi kapcsolatok és az üzleti angol. De például
német órákra is bejárogatok.
Mi hiányzik otthonról?
Néha az ételek! Bár itt az étteremben nagyon
finomakat lehet enni, nagy a választék, és kb.
fele annyiba kerül, mint otthon. De amikor Pécsett voltam a magyar kurzuson, elõfordult,
hogy egy hétig nagyon változatosakat ehettem,
ugyanis minden nap rizs volt hússal.
Mit gondolsz, mi fog hiányozni Magyarországról, ha majd haza kell menned?
A Tesco! J Nálunk ugyanis nincs olyan nagy
üzlet, ami éjjel-nappal nyitva lenne. De viccen kívül hiányozni fog ez a város, mert
nagyon sok látnivaló van, nem olyan felgyorsult az élet, mint például New Yorkban, de
egyáltalán nem lassú! Rengeteg lehetõség van
bulizni, utána pedig szinte bárhová el lehet
jutni az éjszakai járatokkal. A taxisok viszont
nem fognak hiányozni, mert kicsit barátságtalanok, és majdnem elütött egy a zebrán,
szabad jelzéskor.

És mit gondolsz rólunk, magyarokról?
A magyar emberek nagyon kedvesek és segítõkészek. De azért van egy-két lassúbb
példány is. Egy építkezésnél láttam egy munkást, aki olyan lassan tolta a talicskát, hogy
csodálkoztam: Hogy nem alszik el közben?
(Amikor a beszélgetés közben erre a pontra
érkeztünk, egy kis nehézség lépett fel a talicska szóval kapcsolatban, így az egyszerûbb
módját választotta a közlésnek lerajzolta.
Akit érdekel a mû, megnézheti a 425-ben
J.)
Õ a mi új német diákunk! Ha látjátok a suliba, szólítsátok meg nyugodtan, mert nagyon
közvetlen és barátságos! Segítsetek neki,
hogy minél jobban érezhesse magát!
Kiss Krisztina
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MOSZKVA 20 ÉV MÚLVA

Tavaly 2004 novemberében, mikor a HR
szakirányos hallgatókkal a Personal Hungary kiállítást látogattuk és adtam elõ, vettem észre egy táblát, melyen ez állt: Personal
Moscow 2005. május. Azonnal tudtam, hogy
el kell oda jutnom és részt kell vennem a
konferencián Rengeteg elõkészület, szervezés és vizum ügyintézés után végül
sikerült.A tudományos beszámoló helye a
Tudományos Közlemények, itt inkább a turistaélményeket mesélem el.
Moszkva? Egy másik világ nem tudok elfogultság nélkül írni róla, mert én még abban a rendszerben nevelkedtem gyerekként,
amelyiknek szoros kötõdése volt a Szovjetunióhoz. Kötelezõ volt oroszul tanulni, s jobban ismertük Moszkva és Leningrád nevezetességeit, mint Budapestét Nem tudok
elfogultság nélkül írni róla, mert Moszkva
volt uticélja elsõ külföldi utamnak, ráadásul repülõvel: a gimnáziumban választottak ki erre a tanulmányi jutalomútra.
A két moszkvai utam között 24 év telt el,
vagyis sokan e sorok olvasói közül körülbelül akkoriban fogantak vagy születtek meg.
Mi történt ennyi idõ alatt? Egy más világ
épült.

A „disszonancia” megragadható pillanata:
orosz katona a Vörös téren,
a Lenin Mauzóleum elõtt Pepsi Colával...

Ma Moszkva elegáns és drága világváros,
némi disszonanciával. A GUM-ot nem ismertem meg, meg kellett kérdeznem, hogy
hol van, pedig ott álltam a bejárati ajtónál,
csak nem akartam elhinni, hogy az tényleg a
GUM. Ez egy legendás, hatalmas áruház,
melyben az elõzõ rendszer idején csak egy
vagy két dolgot lehetett kapni, egy-két napig. Ugyanez volt igaz a Gyetszkij Mir-re,
ami egy óriási gyerekáruház. Régen a városban mindig futótûzként terjedt a hír, informális csatornákon, hogy mit lehet aznap venni, s indult a roham. Mert ha egy nap a GUMban lehetett 38-as nõi cipõt venni, akkor venni kellett, mert utána nem lehetett kapni évekig. Most nem gyõztük kapkodni a fejünket,
s úgy éreztük magunkat, mintha Párizs,
Cannes vagy New York legelegánsabb negye-

dében sétálgatnánk. A Gyetszkij Mir-ben ma
még huszonöt ezer dolláros Barbie-t is lehet kapni. Igaz, orosz népviseletbe öltöztetett babát nem. Egyébként amerre léptünk
Moszkvában, bevásárlóközpontba ütköztünk. Olyan érzés volt, mintha vásárlási lázban lenne az egész város.
Az élelmiszerboltokban a múlt köszön
vissza, legalábbis ami a kiszolgálás rendszerét illeti. Elõször is nem találtunk itthoni értelemben vett közértet, szupermarketet is
csak egyetlenegyet, a konferencia helyszínéül
szolgáló EXPO területén. (Ez Moszkva legújabb, Párizs Le Defence negyedéhez hasonló
modern városrésze.) Még a belvárosban is csak
picike boltok vannak, pultos rendszer mûködik, vagyis mindent kérni kell a pult mögött
álló eladótól. Ha teát szeretne venni a turista,

VÁR A NÉPFÕISKOLA
Nemzetközi vizekre evezni? Külföldön tanulni? Már nemcsak az iskola keretei
közt van lehetõséged! Megfejtés: The International Peoples College.
Az iskola a mesék egyik fellegvárában található, Ausztrián és Németországon túl,
ahol lakott Andersen Úr, Dániában! Minden évben egy tavaszi és egy õszi turnusban indított kurzusban vehetsz részt. Jelentkezhetsz, ha már elmúltál 18, és ha a 30.
gyertya a tortán még nem fenyeget (bár nincsen kimondott felsõ korhatár!)
Ez nem kifejezetten felsõoktatásbeli képzés, hanem inkább lehetõség, hogy kiváló
környezetben, nemzetközi légkörben érdekes tárgyakat vehess fel, hogy minél szélesebb körû tapasztalatokat szerezz. A diá-

kok és a tanárok a világ minden pontjáról
származnak. A 2006-os kurzusokra október végéig, november elejéig lehet jelentkezni: az öt hónapos tavaszi kurzus 2006.
január 12-tõl június 15-ig tart, az õszi négy
hónapos pedig 2006 augusztus közepétõl
december közepéig.
Aki bõvebben szeretne tájékozódni errõl
a lehetõségrõl, az keresse fel a
www.euert.hu/html/
tanulasi_lehetoseg.html honlapot!
Kiss Krisztina

megtalál mindenfélét a világ legeldugottabb szegletébõl valót is, kivéve
orosz teát. Az ugyanis nincsen.
A könyvesboltokban nem tudtuk eldönteni,
hogy cáratyuska effektusként vagy a demokrácia amerikai típusú jelenségeként értelmezzük a milliónyi Putyin posztert, mely
különbözõ pózokban mutatta be az orosz elnököt. Egyébként minden bolt bejáratánál
detektoros õr és fémkapu vigyázz a rendre,
és az utcákon is fokozott a rendõri, katonai
jelenlét.
Az orosz fõváros hangulatára leginkább a
szabadság öröme jellemzõ: a fiatalok és
idõsebbek tömege sétál az utcákon, még este
is. Tegyük hozzá a legutolsó divat szerint öltözve. (Ma már nem igazoltatnak lépten-nyomon ) A Sándor-kertben a füvön ülve eszik
az amerikai gyorséttermek hamburgereit, s
isszák a kólát, melyek korábban tiltott dolgok voltak. (1981-ben meg vadásztuk még a
kvaszt is, mert enni-innivalót is alig lehetett venni.) Én azt éreztem, felszabadult a
város, talán túlságosan is. A Lenin Mauzóleum elõtt álló õrök zsebre dugott kézzel és
nyitott szájjal rágóztak, miközben beszélgetettek. A két virágcsokor, mely a bejárathoz
volt állítva, feldõlt a szélben és úgy maradt
egész ott tartózkodásunk alatt. Bevallom, ez
nekem sok volt: kegyeletsértésnek tekintettem, függetlenül attól, ki fekszik ott.
Moszkvában nagyon sok gazdag ember él és
ez látszik is. Nemcsak az elegáns üzleteken
és éttermeken, hanem legszembetûnõbben az
autókon. Legújabb és soha nem látott márkák tucatjaira csodálkozik rá a járókelõ. Egy
idõ után az is feltûnik, hogy sokuk fekete színû, s mindegyik mellett marcona férfi áll.
Testõrök, tudtam meg moszkvai barátnõmtõl, akiket egyben sofõrként is alkalmaznak.
Jobb elkerülni õket, mondta, fegyvert viselnek. Egyik reggel szállodánk parkolójában
nyolc ilyen autó állt szorosan egymás mellett
és feltûnt, hogy más autó a közelébe nem ment
e parkolónak. Meg voltunk róla gyõzõdve,
hogy maffiatanácskozásra jöttek össze.
Az orosz emberek segítõkészek. Még mindig. Mosolygósak és sokszor naivan hiszékenyek is. A Tretyakov-képtár pénztáránál
oroszul jegyet kérve, a pénztáros hölgy azt
hitte, orosz vagyok. Akkor jöttünk rá, hogy
mindenféle fényképes igazolványra elhiszik
nekünk, hogy külföldi diákok vagyunk. Nagy
elõny, ha az ember beszél oroszul, vagy legalább olvas, mert a turistáknak kifüggesztett
angol nyelvû információk csak részben segítenek a tájékozódásban. Emellett nem kínálják fel a kedvezményeket, összevont jegyeket stb.
Moszkvát látni kell. Otthon érzi magát az
ember, mert a hasonlóság még mindig tetten
érhetõ.
Moszkva a tradíció, a múlt és a modernitás
kettõsségében él, egyik pillanatban Keleten
érzed magad, s rögtön utána Amerikában.
Moszkvában járva úgy érzed, mintha hullámvasúton utaznál: ellentmondásokkal teli, de
élhetõ város, mely az utóbbi két évben ébredt fel végleg Csipkerózsika-álmából, s indult el kapitalista fejlõdésének turbó sebességû útján.
Karcsics Éva
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ÜK/N/III
Gratulálok a Köztársasági Ösztöndíjhoz! Ez
az elsõ év, hogy megpályáztad a díjat?
Igen, elsõ évben nem volt ennyire fényes az
eredményem, így ebben az évben vállalkoztam
rá, hogy teljesítem az általam kitûzött tanulmányi célt. Nem tanulok folyamatosan, inkább
szezonális tanulónak tartom magam. A vizsgák
elõtt azonban mindig beosztom az idõmet, így
akkorra szorgalmas diákká változom.
Hogyan kerültél az ÁVF-re?
Eredetileg az Államigazgatási Fõiskolára készültem, de a helyszínen derült ki, hogy általános történelem helyett mûvészettörténet a felvételi. Így végül a barátnõmmel együtt mindketten az ÁVF-re kerültünk. A Fõiskolát egyébként az utolsó pillanatban jelöltük meg, mert a
tájékoztatást adó ÁVF-es tanulmányi elõadó
nagyon kedves, készséges volt a telefonban.
Nem is reménykedtünk abban, hogy erre az
újonnan induló, nagyon vonzó szakra, a 31-es
létszámkeretbe bekerülhetünk.
Milyen érzés úttörõnek lenni az ük szakon?
Nagyon jó, fõleg azért, mert kimaradtam az úttörõ-korszakból. J Tanárainknak is új a szakunk, és így közösen ismerkedünk ezzel a szakmával. Ami még elõny a többi szakkal szemben, hogy csak 71 embert vettek fel, közülük
65-en iratkoztunk be, kb. 50-en még ma is itt
tanulunk, és úgy 20-an be is járunk az órákra.
Ettõl nagyon családias a hangulat, és mivel néhány évfolyamtársammal egy utcában is lakom,
néha kicsit úgy érzem magam, mintha egy szappanoperában élnék. Emellett a tanáraink teljesen partnerként kezelnek minket, ami nagyon
sokat segít.
Mi az, amit változtatnál a szakod felépítésén?
A bizalmas légkör elõnye, hogy a dicsérõ vagy
kritikus észrevételeinket is megoszthatjuk oktatóinkkal. Kicsit furcsának találtuk, hogy elõbb
kellett bizonyos órákon prezentálnunk, és csak
késõbb tanítottak nekünk prezentálási technikákat. Emellett néha érzem hiányát, hogy nincs
biztos gazdasági alaptudásunk. De hát ezek csak
menetközben derülnek ki.
A szakod profiljából automatikusan következett, hogy csatlakozol az újsághoz?
Neeem, ez nem szakfüggõ! Az ük-át például
azért is hasznosnak tartom, mert végre nem hadarok (annyit), és megtanultam rendesen beszélni. J Az újsággal viszont már a Gólyatáborban
megismerkedtem, amikor az akkori felelõs szerkesztõ Incze Niki ellenállhatatlan lelkesedését
ránk is átragasztotta, így a 425-ös iroda mágnesként vonzott minket. Amikor beléptünk,
akkor pedig te szólítottál minket a nevünkön,
és a barátnõmmel teljesen meglepõdtünk: Itt
már tudnak rólunk? Várnak ránk?
Ha jól emlékszem, egy kerek fél évig egyetlen
szót sem írtál a lapba
Igen, az elsõ félévem megfigyeléssel telt. J
Bár valóban nem írtam, de igyekeztem minél
több trükköt ellesni. Amikor pedig következõ
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félévben átvettem az Externáliák rovat vezetését, az elsõ idõkben Niki is sokat segített. Ami
megfogott, azok inkább ez emberek voltak.
Azóta is a társaság miatt vagyok Ikszikszís, az
újságírás másodlagos.
Ha már a társaságról beszélünk, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy te szerettetted meg velünk az improvizációs színházat
Örülök, ha így gondolod. Majd egy éve fedeztem fel a lakótársammal együtt a Momentán Társulatot, amely egy fiatal színészpalántákból álló társaság. Amilyen gyakran csak tudok, ellátogatok az elõadásaikra, ugyanis õk 
ahogyan már említetted  egy különleges mûfajt ûznek, improvizációs színházat játszanak.
Ez olyan jó, meglepõ és egyszerre tényleg mulatságos is, hogy azt gondoltam, minél több
embernek kell megismernie õket.

Akik még Madridban is vacognak!
Ha ennyire szabadon váltogatod a stílusokat, miért mondod gyakran, hogy szolgalélek
vagy?
Azt hiszem azért, mert nem tartom magam túl
határozott jellemnek. Mindig kell, hogy legyen
mellettem valaki, aki nógat, különben hajlamos
vagyok amolyan Pató Pál Uras stílust felvenni. Azért vagyok tehát szolgalélek, mert a saját
kontrollom néha cserben hagy, és jobban szeretem, ha más is ellenõriz.
Utazni is szeretsz Hogy telt a nyár spanyol
honban?
Nagyon jól! A barátnõmmel, Bimbussal utaztunk Madridba augusztusban. Egy ott élõ barátját látogattuk meg, aki nagyon sokat tett azért,
hogy ne csak az úti katalógusokból ismert Spanyolország képe maradjon meg bennünk. Ebbõl aztán érdekes helyzetek is adódtak. Egyik
este bulizni készültünk, és arra kértük vendéglátónkat, hogy ne egy tipikus turistahelyre vigyen minket szórakozni. Bele is csöppentünk
az igazi madridi éjszakába, csak az tûnt fel, hogy
a bárban, ahova megérkeztünk, mindenki nagyon furcsán öltözködött. Extrém sminkek
mögé bújt lányok flangáltak körülöttünk, akik-

nek a nyakából hátrafelé lógott a nyakkendõjük. Meglepett arcunkat észrevéve kísérõnk
barátja felénk fordult: Hát, ti nem tudjátok,
hol vagyunk? Madrid meleg negyedében!
Biztos, hogy ez volt a legmegfelelõbb hely a
bulizásra?
Háát, elõször levegõ után kapkodtunk. Azonban miután kicsit magunkhoz tértünk, kiderült,
hogy a város eme részére nemcsak meleg párok, hanem nyitott, liberális gondolkodású fiatalok is járnak. Mivel itt már korán beindul a
buli, a legtöbben itt indítanak az esti szórakozás elõtt.
Információim szerint nálad a csokimánia
nevelõ célzattal alakult ki
Igen, kis koromban Anyukám minden nap meglepett engem és a bátyámat egy kis csokival.
Az volt az elve: Inkább csokifüggõk legyetek,
mint drogfüggõk! Ez így is lett. Addig nem
voltam boldog, amíg a napi csokimat meg nem
kaptam. Ez a mánia még tart, de most már nekem kell gondoskodnom a napi adagomról.
Krisztim, mégis mi leszel, ha nagy leszel? Hol
látod magad tíz év múlva?
Mongóliában, a sárban dagonyázva. J Na, de
komolyra fordítva a szót, leginkább a kulturális-antropológia érdekel. A legfontosabb, hogy
ne egy irodában ülve, gépeléssel töltsem az idõt.
Olyan rugalmas munkát szeretnék, amelyben a
kultúrák közötti különbségeket vizsgálhatom,
és persze kommunikációs ismereteimet is hasznosíthatom.
Váraljai Virág

NÉVJEGY
KEDVENCEK:
Könyv: Dean R. Koontz: Maszk; Dan
Brown mûvei
Film: Jöttünk, láttunk, visszamennénk
Zene: populáris, latin zene, RNB
Idõtöltés: mulatságos helyzetekbe
való keveredés
Legjobb tulajdonságom: szorgalom,
kitartás
Legrosszabb tulajdonságom:
lustaságra való hajlam, halogatás
Ami elbûvöl: jó kedély, optimizmus,
nyitottság, kedvesség
Amit ki nem állhatok: ingerültség
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dr. Kuti Éva oktató
Társadalomismereti Tanszék

Gratulálunk a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéséhez! Milyen
érzéssel vette át a díjat?
Abszolút meglepetésként ért a díj híre, az átadás közbeni érzésekrõl azonban még nem tudok beszámolni. Az ünnepség elõtti értesítõ
ugyanis a pesti címemre érkezett, én pedig otthon voltam Erdõbényén édesanyámnál. Épp a
kertben dolgoztam, amikor egy régi kollégám
hívott fel telefonon, és gratulált a kitüntetésemhez az átadás után két nappal. Az õ gratulációjából tudtam meg, hogy egyáltalán kitüntettek.
Nagy megtiszteltetésnek érzem a díjat, amely
 az indoklás alapján  leginkább a kutatási pályám elismerését jelenti.
Hogyan indult a pályája?
Nagyon sokáig gyermekpszichológusnak készültem, azonban azokban az idõkben csak négy
embert vettek fel erre a szakra. Úgy éreztem,
esélyem sem lenne a felvételre, így inkább az
akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem statisztika-könyvvitel tanári szakára
jelentkeztem. Mellette átjártam az ELTE-re
pszichológiát hallgatni.
Hogyan került a non-profit területre?
Tulajdonképpen a non-profitok kerültek az
én kutatási területemre. A pályám elsõ felében
a KSH-ban eltöltött rövid idõ után a Mûvelõdéskutató Intézetbe kerültem, ahol kultúra-gazdaságtannal foglalkoztam. Ennek keretében a
kultúrát részben mint iparágat, részben mint
társadalmi-gazdasági jelenséget vizsgáltuk.
Közben a 80-as években a politikai olvadással egy idõben egyre több civil egyesület és alapítvány jött létre a kultúra területén. Ez az új
helyzet a finanszírozásra is hatással volt.
Innen már a non-profit szféra került kutatásai középpontjába?
Igen, elõször magyarországi kutatásokban vettem részt, majd meghívást kaptam egy nemzetközi kutatási projektbe. Magyarország volt az
egyetlen kelet-európai állam, amely részt vett
ebben az összehasonlító kutatásban. Nagy szó
volt akkoriban, hogy minket választottak, és
sok-sok nemzet kutatóival oszthattuk meg vizsgálati eredményeinket, tapasztalatainkat. Valóban úgy érezhettük, mintha a munkánkkal átfognánk a világot.
Hogyan lép egy kutató a katedrára?
Bár fiatal korom óta érdekel a pszichológia és
a pedagógia, az okok sajnos meglehetõsen prózaiak. A Statisztikai Hivatalban tömeges elbo-

csátásoknak néztünk elébe, és egy olyan kollégámat akarták elküldeni, akinek  megítélésem
szerint  kulcsfontosságú szerepe volt a munkánkban. Ekkor úgy döntöttem, ha valakinek
mennie kell, akkor az legyek én. Ezt nem önfeláldozásnak tekintem, inkább annak, hogy a
szakmai szempontokat az egyéniek elé helyeztem. Ekkor jöttem az ÁVF-re oktatni.
Milyen érzés most a pedagógia terén is kipróbálnia magát?
Nagyon izgalmas, és rengeteg kihívást rejt.
Nagyon sok tárgyat tanítok, és nagyon szép feladatnak tekintem a non-profit szak oktatását.
Az eddigi ismereteimet, tapasztalataimat most
egy új generációval oszthatom meg. Fiatalok
között lenni pedig mindig nagyon jó érzés.
Máshogyan látják a dolgokat, olyanra is rácsodálkoznak, amit én már észre sem veszek.

Erdõbénye, a nyugodt vidék
A Tanárnõ szerint a mostani ÁVF-es non-profitosokban inkább a gazdasági vagy a humán,
civil szemlélet, beállítottság él?
Azok a hallgatók, akik a Fõiskola mellett a civil szférában dolgoznak, nagyrészt humán beállítottságúak. Õk inkább a gazdasági ismereteket próbálják elsajátítani, hogy így segítsék
szervezetüket. Azonban hallgatóink többsége
nem gyakorló szakember. Nagyon izgalmas feladatot jelent, hogy bennük is elültessük a civil szellemiséget, a terület iránti érdeklõdést,
elkötelezettséget.
Szavaival élve, a civil szellemiség azért érezhetõ a szakon, hiszen számos öntevékenyen
megszervezett rendezvényükrõl adtunk már
hírt az Ikszikszí keretein belül is.
Igen, itt van néhány igazi CIVIL, akik körül
kialakulnak a közösségek, és a hallgatók kezdeményezésére gyakran szervezõdnek kirándulások, összejövetelek. Külön öröm, hogy néhány kollégámmal mi is meghívást szoktunk
kapni ezekre az alkalmakra. A legutóbbi ilyen
kedves emlékem egy közös teázás volt, a szemeszter lezárása után. Mivel a záróvizsgájukig
már nem találkoztam volna a csoporttal, és hivatalosan már nem is tanítottam õket, nagyon
örültem a meghívásnak. Fontosak ezek a spontán létrejövõ társaságok, csoportosulások.
A hallgatói a lelkemre kötötték, hogy kérdezzem meg: honnan ered a Tanárnõbõl az a mérhetetlen derû és kedvesség, amivel a Fõiskolán jár-kel?

A kérdés nagyon kedves, de nem tudom rá a
választ. Azt hiszem, nekem az a dolgom, hogy
törõdjek velük, segítsem õket. Talán mert nincs
saját gyerekem, a non-profitos hallgatóimat is
a porontyaimnak tekintem.
Kutatóként sokat publikált a Tanárnõ. Van
legkedvesebb könyve?
Általában a legutolsó a legkedvesebb. Azonban mégis van egy olyan kötet, amelyre büszke vagyok, ez a Magyarország non-profit szektora címû munkám, és a Manchester University
Press gondozásában jelent meg. Az utóbbiak
közül pedig a vállalati adományozásról nemrégiben megjelent kiadványunkat említeném. Ez
iránt még a vállalati szektorból is érdeklõdtek,
ami igazán nagy elismerésnek számít.
Ha nem ír, kutat, oktat, mivel tölti szívesen a
szabadidejét?
Olvasok, moziba, színházba, kiállításokra járok. Amikor pedig egy kis nyugalomra vágyom,
elutazom édesanyámhoz a Tokaji borvidékre,
és kedvelt hobbimnak, a kertészkedésnek szentelem az idõmet. Bár minden növényt nagy szeretettel gondozok, a kedvencem mégis az apró,
fehér virágú gyöngyvirág.
Ha jól tudom, utazni is szeret. Volt felejthetetlen útja?
Felejthetetlen úticélról tudnék inkább mesélni.
Kedvenc városom, nagy szerelmem Párizs.
Korábban fél évig kint éltem egy ösztöndíj jóvoltából. Nagyon élveztem ezt az idõszakot,
teljesen szabad voltam. Akkor lustálkodtam,
vagy üldögéltem órákig egy-egy kávéház asztalánál, amikor kedvem volt. A legizgalmasabb
utazás pedig az volt, amikor a keresztgyerekeimnek mutathattam meg a francia fõvárost.
Mit üzen az ÁVF non-profitosainak?
Éljenek a szak által adott lehetõséggel, tudással! Sok olyan munkahelyet találhatnak, ahol
nemcsak fizetett foglalkozása van az embernek,
hanem tehet is valamit a társadalomért, a többi
emberért. Ez nem általános!
Váraljai Virág

NÉVJEGY
KEDVENCEK:
Könyv: Malevil
Film: Tûz van, babám!
Zene: Bartók, és a Liszt Ferenc
Kamarazenekar elõadásai
Étel: túrós palacsinta
Idõtöltés: kertészkedés
Legjobb tulajdonságom:
kíváncsiság a világra és az
emberekre is
Legrosszabb tulajdonságom:
türelmetlenség
Ami elbûvöl: intelligencia, tudás,
nyitottság, bölcsesség
Amit ki nem állhatok: elõítéletek
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Mitõl zakatol
a vonat?
Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, meg kell vizsgálnunk a vonatot. Mibõl
is áll a vonat? Van egy mozdony, és van sok 
vagy csak egy  kocsi. Namármost a mozdony
ugyanúgy zakatol, mint a kocsik, így elég csak
a kocsikat vizsgálnunk, a mozdonyt el is hagyhatjuk.
Ha megnézzük a kocsikat, akkor ugye mindegyik egyforma zakatolás szempontjából, így
elég egy kocsit megnézni, a többit elhagyjuk.
De mibõl áll egy kocsi? Van egy felsõ része
(utas, vagy rakodó) rész, és van az alsó rész,
azaz az alváz. A felsõ rész ugye nem zakatol,
tehát ezt is feledhetjük, elegendõ az alsó részt
vizsgálni.
Az alsó rész felépítését tekintve áll egy alvázból és a kerekekbõl. Innen az alváz ugye
megint nem zakatol, tehát azzal sem kell foglalkoznunk, elég megnézni a kerekeket.
Kerékbõl is van azonban egy vagon alatt általában négy pár, amelyek mindegyike egyformán viselkedik zakatolás szempontjából,
tehát elegendõ egy párt is megnéznünk, a többivel nem foglalkozunk.
Egy pár kerék felépítését nézzük meg! Áll
magából a két kerékbõl, és van a tengely. A
tengely viszont nem zakatol, tehát elhagyható.
Marad két darab kerék, ami viszont megint
teljesen egyforma, így az egyiket elhagyhatjuk.
A továbbiakhoz kell egy kis matematika, hiszen nézzük meg a kerekeket! Az kör alakú!
A kör területét úgy számítjuk ki, hogy r a
négyzeten, szorozva Pí-vel. A képletbõl a
Pí=3,14, ami nem zakatol, tehát nem foglalkozunk vele tovább.
Az r az a sugár, ami mivel állandó, így megint
csak nem zakatol.
Mi marad meg? Hát a NÉGYZET! És ahogy
ez a négyzet billen egyik oldaláról a másikra,
na ATTÓL zakatol a vonat kereke!
Gyûjtötte: Ignácz Szilvia

Szemezgetés a
gólyatábori
indulók
közül…
Franciaország:
Elõre ország! Elõre franciák!
Egy a cél, nyerni kell,
S miénk a Világ!
Hajrá Franciaország!
Olaszország:
Olaszok vagyunk, mi fasza gyerekek,
Puttó gizda csávók, de minket mégis szeretnek.
Indulatosak vagyunk, de mégis kedvesek,
Értünk dolgoznak a pizza üzemek.
És a Keresztapa is mondja,
mi vagyunk az évszázad csapata!
Spanyolország:
Itt voltunk a napokban!
Úszkáltunk a Hubiban!
Spanyolország, mi vagyunk,
Kapjátok be a fülünk. J
Üzbegisztán:
Van egy gólyatábor Tata alatt
Ha odamegyek, eliszom a májamat
Üzbég gyerek feltûnik a határon ám,
vodka van a kezében két sör után.
És egy táncolós induló
 mert Nekik kettõ is volt:
Egy Üzbegisztán, egy Üzbegisztán, egy igazán titokzatos Üzbegisztán.
Üzbegísztán, Üzbegísztán, igazán titokzatos
Üzbegísztán.
Üzbegísztán, Üzbegísztán, igazán titokzatos
Üzbegísztán.
Összegyûjtötte: Ignácz Szilvia

NEKEM 8

Recept:

Zsíros Kenyér
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg kenyér, 8 evõkanál
szilárd halmazállapotú zsír,
16 csipet só
Elkészítés:
A kenyeret nyolc darabra felszeleteljük, így
megkapjuk az úgynevezett kenyérszeleteket.
A négy személyre való elkészítés esetén így
személyenként két szelet jut mindenkinek.
A szeletet a bal kezünkbe helyezzük, s jobb
kezünkkel, egy kés segítségével egy evõkanálnak megfelelõ zsírmennyiséget helyezünk
a kenyérszelet közepére. Miután ez megtörtént, a kést a kenyéren lévõ zsírban jobbrabalra mozgatjuk addig, amíg a zsír be nem
teríti a kenyér teljes, felénk esõ felületét. Ez
az úgynevezett kenési mûvelet. Minden
egyes szelet kenyérrel el kell ezt végeznünk.
Vigyázzunk, hogy a kenyérnek csak az egyik
felét kenjük meg, mert ha mindkét oldalt bekenjük, könnyen beszennyezhetjük öltözékünket zsírral! Az így elkészült kenyérszeleteket zsíros oldalukkal felfelé helyezzük
párban a tányérokra úgy, hogy minden tányérra két szelet kenyér jusson. Ha a szeleteket zsíros oldalukkal lefelé helyezzük a tányérokra, könnyen odaragadhatnak, s még
számos kellemetlenséget okozhatnak. Ezért
legyünk nagyon óvatosak! A tányérra helyezett szeleteket tálalás elõtt sóval ízesíthetjük,
ha igény van rá. Elkészítés után azonnal fogyasztható, igény szerint vörös, lila, vagy
zöldhagymával, valamint pirospaprikával
meghintve. Fogyasztás után hûvös ásványvízzel leöblítve a zsíros kenyér igazi csemege.
Jó étvágyat kívánunk!

Jó tanács kezdõknek!
Aranyköpések
a Gólyatáborból
n
n
n
n

Tíz, az egyenlõ kilenc mínusz eggyel.
Én nem hordok minilabdát.
(miniszoknyát)
Elõadjuk, hogy mit adunk elõ?
Én nem tudtam, hogy õ tudja, hogy én
nem tudom.
Gyûjtötte: Ignácz Szilvia
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Örvendetes változások történtek a nyáron az
úgynevezett kis elõadókban. Végre dobogóra
állhatnak a tanárok, így nemcsak hallhatók,
hanem láthatók a diákok számára! Kiváló,
nagyméretû táblák egészítik ki a korábbi félévben elhelyezett technikai eszközöket.
A szakaszos felújításnak persze van következménye. A technikai doboz a helyén maradt, tehát szintben eltér a dobogótól. Körülbelül harminc centiméter a különbség.
Hurrá! A tanárok számára heti két alkalommal már van gerinctorna, J de ez semmi ahhoz képest, hogy ingyenesen vehetnek az
ÁVF-en dolgozó tanárok sztep-órákat. Kimennyit. Jó kondi, feszes fenék jár azoknak
a tanároknak, akik a technikai eszközt és a
táblát is használják.

Jó tanács kezdõknek:
n Sztep-órán védd a bokád, edzõcipõben
ugrálj, máskülönben a munkahelyi baleseteddel elviszed a prémiumra szánt pénzt, ráadásul másnak kell az óráidat megtartani.
n A mozdulataidat végezd lazán, ne feszítsd meg izmaidat, ne nyújtsd ki teljesen a
térded, mert a harmadik óra után, például
szombatra izomszakadás veszélye is fennállhat.
Ha a sztep-óra befejezõdik, a tréner azzal köszön el, váljék egészségedre! Óra után gondolj arra, hogy a beruházást tervezõ és az azt
jóváhagyó személyek kívánják Neked!
Váljék egészségedre!
dr. Székács Anna

SPORT 2005. október
Fuss, tekerj, Sportnap a Sportolási
vagy
foci jegyében! lehetõségek

Igen, igen! Fuss, tekerj, vagy csak egyszerûen mozogj! Hidd el, hogy a tanulás is sokkal
hatékonyabban megy, ha egy kicsit az agytorna mellett a testedet is megmozgatod! Az
ember ugyanis hajlamos rá, hogy a rossz idõ
beköszöntével bevonuljon a csendes szobába. Pedig Budapesten, s az ország megannyi
táján nyílik sportolásra, mozgásra lehetõség.
Most egy kis segítséget, s buzdítást szeretnék adni, Neked kedves olvasóm, hogy igenis ragadd meg az alkalmat két zéhá között, s
menny el barátaiddal egyet sportolni, vagy
akár túrázni! Ne hidd, hogy az õsz beköszönte
azt jelenti, hogy a szobában kell kuksolni!
Sõt! A természet ilyenkor a legváltozatosabb
színeiben pompázik, s ezt semmi pénzért nem
érdemes kihagyni!
Néhány link, ahol utánanézhetsz, milyen túrákat, versenyeket rendeznek kicsiny országunkban:
www.futapest.hu
www.zoldpont.hu
www.zoldgomb.hu
www.bpsportiroda.hu
www.mozduljvelunk.hu
Jó szórakozást, kellemes természetjárást, s nem utolsó sorban hatékony és izommozgató sportolást kívánok!
Ignácz Szilvia

Új tanév kezdõdött, új arcokkal, új élményekkel. Igen! Ez a Fõiskola jubileumi tanévének
elsõ féléve. Éppen ezért idén sem maradhatott
el a HÖK által szervezett sportnap.
A neves esemény október 12-én került megrendezésre a Zugligeti Általános Iskolában
az elõzõ félévhez hasonlóan. A hangulat annak ellenére, hogy csak a fociban mérhették
össze tudásukat a sportolni vágyók, fantasztikus volt! J Jövõ félévben is lesz sportnap, s
ha most lemaradtál róla, ne bánkódj! A tervek
szerint akkor már három sportágban mérhetitek össze tudásotokat, úgymint röplabda (6 fõs
csapatokkal), kosárlabda (3+1 fõs csapatokkal) és természetesen foci (4+1 fõs csapatokkal).
Mindenkit szeretettel vár a szervezõ csapat! A
mostani résztvevõknek köszönjük a részvételt,
s gratulálunk a nyerteseknek!
Ignácz Szilvia

A gyõztes csapat

és II. helyezettek

ÚSZÁS: Helye: Corvinus Egyetem Államigazgatási Fõiskolai Kar uszodája
Ideje: az uszoda nyitva tartása szerint (heti 2
alkalom). Részvételi díj: 7900Ft/félév
Jelentkezés: folyamatosan (414-es iroda)
LABDARÚGÁS: Helye: Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar tornacsarnoka
Ideje: Egyeztetett idõpontban  heti 2 óra
Részvételi díj: 3000 Ft/félév (min.10 fõ)
Jelentkezés: Már csak a következõ félévre!
KOSÁRLABDA: Helye: Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar tornacsarnoka
Ideje: Egyeztetett idõpontban  heti 2 óra
Részvételi díj: 3000 Ft/félév (min. 10 fõ)
Jelentkezés: Már csak a következõ félévre!
KEMPO: Helye: Szent Margit Gimnázium
tornaterme. Ideje: Keddcsütörtök, 19.0021.00. Részvételi díj: 6000 Ft/félév (min.10
fõ).Jelentkezés: folyamatosan ! (414-es iroda)
RÖPLABDA: Helye: Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar tornacsarnoka
Ideje: Egyeztetett idõpontban  heti 2 óra
Részvételi díj: 3000 Ft/félév (min.10 fõ)
Jelentkezés: Már csak a következõ félévre!
KONDI: Helye: ÁVF Sportterem (pince)
Ideje: a terem nyitva tartása szerint
10 alkalomra szóló bérlet ára 2000Ft, a 20 alkalomra szólóé 2500 Ft
Harmatiné Korona Ildikó sporttitkár

VÉDÕBESZÉD

Krav Maga

Körülbelül három éve kezdtem el Krav magázni. Ez egy speciális küzdõsport, melyet Izraelben fejlesztettek ki a hadsereg számára és a mai napig is alkalmazzák. Magyarországon
három helyen lehet elsajátítani a tudást. Ez lényegében három különbözõ egyesületet jelent. Minden évben vannak szemináriumok, ahol sok neves vendég van jelen és tartanak
bemutatókat. Így például Eyal Yanilov a Nemzetközi Krav
Maga Szövetség jelenlegi elnöke és vezetõ oktatója. Az edzéseken általában harminc-negyven fiatal vesz részt, fiúk, lányok vegyesen. Én személyesen ezzel a sportággal az egyik
barátomon keresztül találkoztam, aki történetesen az egyik
egyesület edzõje. Heti kétszer van edzés, kedden és csütörtökön az esti órákban két-két órát tartanak. Szerintem a mai
világban nagyon fontos, hogy az ember meg tudja védeni
magát és erre ez a sport igen alkalmas, mindemellett kikapcsol
és elfeledteti a mindennapok fáradalmait. Az edzéseken nagyon
jó a hangulat és sok barátom jár
le, de ez nem azt jelenti, hogy
ne lehetne új emberekkel megismerkedni, hiszen mindig vannak új arcok. Rendszerint nagyon kemény munka folyik egyegy foglalkozás alkalmával és
megesett már, hogy kék-zöld foltokkal tértem haza.
Deutsch Péter
NK/N/I

A VÍVÁSRÓL

Kapcsolatomat a sporttal korszakonként más és más attitûd jellemezte. Kisgyermekként (óvodáskoromban és alsó tagozatos iskolásként) nõvéremmel balettozni
jártunk. Ahogyan visszaemlékszem, megfogott a selyem spicc-cipõ és a tüllszoknya mesebelisége, az andalító zongorazene, a próbaterem elvarázsolt hangulata.
Most úgy gondolom, abban az életkorban nagyon fontos volt, hogy egy órán keresztül egyetlen dologra kellett odafigyelni. Szigorú balettmesterünk (az akkor már
idõs Magda néni) koncentrációra és önfegyelemre tanított. Ezek a képességek sokat segítettek következõ sportágamban, a vívásban. 11 éves koromtól a gimnázium
második osztályáig jártam vívni a Csepel SC vívószakosztályába. Hogy miért éppen a vívást választottam? Ma már nehezen tudnám pontosan megmondani; kezdetben talán megtetszett az apró mozdulatok kecsessége, a kellékek  a tõr, a sisak
 misztikuma. A vívás összetett és szép sport, sok-sok gyakorlást, jó fizikumot
kíván, s közben folyamatos gondolkodást, stratégiaalkotást. Mivel balkezes vagyok (ez a vívásban azért elõnyös, mert váratlan helyzeteket teremthet az ellenfél
számára), az edzõm nagy reményeket fûzött hozzám. Az elsõ években nem is volt
gond, szorgalmasan jártam edzésre, egyre jobb eredményekkel versenyeztem. Azután valami történt, és én elkezdtem félni, nem mertem igazán megszúrni az ellenfelet, és azt sem szerettem, ha engem szúrnak. Mivel ez a vívásban igen nagy probléma, abbahagytam. Az egyetemen kezdtem el újra égetõ szükségét érezni a mozgásnak. Egy fittnessterembe kezdtem el járni. Különösen a vizsgaidõszakok környékén segített sokat a torna. Heti két-három óra mozgással valahogyan minden
jobban ment (s megy ma is): a tanulás, a munka, a konfliktusok elviselése. Megpróbálok sokat sétálni, néhány megállóra nem szállok buszra-villamosra, s az ÁVF
liftjében is ritka vendég vagyok (pedig a negyediken van a szobám). Három éve a
torna mellett rendszeresen járok úszni és szaunázni: a stresszes hétköznapok, túlélését segíti a sport, az ellazulás. Mára a mozgás az életben már nem hobbi, hanem
létszükséglet, olyan, mint egy receptre felírt kötelezõ gyógyszer.
dr. Andó Éva
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KEREKASZTAL

MÚLT ÉS JÖVÕ
Eljön a nyár az õsz után, amikor születtél ! Igen, igen! Ez így van rendjén, s nem
csak az embereknél, állatoknál, hanem egy intézménynél is, s bármilyen furcsa, de
még egy újság életében is bekövetkezik! Mint már gondolom sokan hallottatok róla,
iskolánk idén ünnepli tizedik születésnapját! S ha már a Fõiskola jubileumi idõszakát
tölti, akkor elmondhatjuk, hogy az Ikszikszí is. Ugyanis ugyanabban az évben indult
útjára a Mi újságunk, mint a Fõiskola. J

XXI

(mert ikszikszízni muszáj)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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ü
ü
ü
ü

mert ez a három betû már fogalommá vált
mert már egy ideje dolgozunk rajta
mert Nektek, Értetek tesszük mindezt
mert úgy látjuk, hogy igény van rá
mert amikor megjelenik egy szám,
minden megszépül
mert készítéskor szoktunk ám veszekedni is
mert néha sok anyag van, s ki kell hagyni
belõle
mert sokszor kevés anyag van, s írni kell
még hozzá
mert néha nagyon lusták vagyunk
mert gyakran tele vagyunk nyomdahubákkal,

de
ü mert ezeket csak mi vesszük észre
ü mert mi, szerkesztõk már x éve
szerkesztünk,
ü
ü
ü
ü

s
mert meggyökeresedtünk az Írógépben
mert azért néha mi is élvezzük
mert többnyire inkább nyûg
mert vizsgázni, tanulni nekünk is kell,

de
ü mert exhibicionisták is vagyunk
ü mert szeretjük olvasni nevünket cikkeink
alatt
ü mert szeretjük, ha olvassátok nevünket a
cikkeink alatt
ü mert szeretnénk tovább csinálni
ü mert végre beindult, s gördülékenyen
megy
ü mert már van gyakorlatunk
ü mert ez már a tizedik évfolyamunk!
ü Hajrá Ikszikszí!
ü (Mert milyen jó lenne, ha a gépen meglenne minden anyag és nem kellene újra
begépelni
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Visszatekintés

Hogy mirõl is
olvashattatok a
Kerekasztal rovatban az
elmúlt öt évben?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogy is van ez?  A suli élete
HÖKkenõ azaz: körkép a hallgatói
érdekképviseletrõl
Hallgatói akti-VITÁS
TANKÖNNY(V)EK  kérdések a
tankönyvekrõl
Idegennyelvi kérdések
KrediTRENDszer
Bázist ad-e a bázis  A bázisintézményi rendszer kivesézése
Tanár-diák viszony
Az a fránya  a mindenkori mumus
tantárgyak, amik keserítik az életünket
Tele a
hasunk  étkezés a Fõiskolán
és másHOL
Választás(unk) 2002
 Mit takarnak a szakirányok
LAK-HATÁS lakhatuNK így is
Terítéken a valóság  Megérkeztek a
Valóságshow-k Magyarországra
Veszélyes-e a stressz?
Karácsonyra készülve
Újoncok és végzõsök
Egy fél kerekasztal  tanáraink a
puskázásról
Nyári munkák, tapasztalatok
Környezetszennyezés?  Van megoldás!
Személyi számítógép a tudás szolgá latában  Felhasználói szokások a
házunk táján
Új szak: Üzleti Kommunikáció
Nemzetközi kapcsolatok  Irány az élet!!
Filmes körkép
Aktív, vagy passzív leszel?
Vizsgaidõszak  Fegyvereket vállhoz !
Egészséges diákélet: Létezik?
Nem létezik?
Mit eszel, ha nagy leszel?
Itt a nyár  Mi a terved?

Ugye volt mibõl szemezgetni S reméljük
még lesz is! Mert itt most semminek nincs
vége! Légy továbbra is e rovat, s az újság
szorgalmas olvasója, mert most aztán itt a
bizonyíték, hogy mindig friss, s naprakész
témákkal rukkolunk elõ! J
Ignácz Szilvia

 a rovat és az Ikszikszí
mindig különleges helyet
fog elfoglalni a szívemben.
Az Ikszikszí õsidejében nagyon hajtott minket a lelkesedés, hogy a lapot egyre bõvebbé, színesebbé tegyük. Egyértelmû volt számunkra, hogy a Fõiskola lapja, amelyet az
oktatóknak, munkatársaknak, diákoknak készítünk, nem lehet teljes nélkülük. Épp ezért
tartotta mindenki jó ötletnek a Kerek-asztalt, egy olyan rovatot, ahol mindenki elmondhatja a véleményét egy adott kérdésben. A téma lehetett globális, mindenkit érintõ, vagy lokális aktualitás, az ÁVF háza tájáról. Nagyon szép emlékeim fûzõdnek a
rovat vezetéséhez. Bár sosem volt könnyû
kitalálni egy-egy témát, de a hozzászólások
gyûjtése közben jó volt látni, ahogy egyre
teljesebb lesz a kép. A csapat sem volt utolsó, így szívesen nosztalgiázok, hiszen a rovat és az Ikszikszí is mindig különleges helyet fog elfoglalni a szívemben.
Krucsó Nóra
végzett hallgató

KEREKASZTAL

2005. október

 AZ IKSZIKSZÍ JELENE
Mostani Kerekasztal rovatunkban arról olvashatsz, hogy milyen témákat is veséztünk
ki az elmúlt számokban, s kik voltak azok, akik ezeket összegyûjtötték. Azaz most az
eddigi Kerekasztal rovat vezetõit szólaltatjuk meg, akik mostanáig a háttérben szorgoskodtak! Vajon mit, hogyan és miért tették? Érdemes volt? Esetleg megbánták? Vagy
visszavágynak?
Most megtudhatod! Jó szórakozást, s kellemes olvasást kívánok!
Ignácz Szilvia

a rovat mindig kedves
emlékként marad meg
a szívemben

Huh! Nehéz objektíven
megítélni, hogy az én
idõmben milyen volt, s
most milyen az Ikszikszí.
Az biztos, hogy nagy fejlõdésen ment keresztül az újság az elmúlt négy évben. Mind tartalmilag, mind formailag sokkalta kiforrottabb, profibb, komolyabb lett (talán néha túl
komoly is).
Többen úgy kaptuk meg a rovatunkat, hogy a
neve volt meg és mutattak egy régebbit, hogy
ilyesmi legyen, de érdekesebb, színesebb, figyelemfelkeltõbb, stb. Nem volt könnyû ezeknek a
feltételnek megfelelni, de sikerült, s még a mai
napig is ilyen formában mûködik sok rovat. A
Kerekasztal rovatot szerkesztettem, ami nagy
kihívás volt, s szerintem még ma is az, mivel
nem olyan könnyû érdekes témát, illetve nyilatkozó tanárokat, hallgatókat találni. Nagy
vívmány volt, hogy kialakult a rovat formája, szellemisége, arculata. Ez persze sok próbálkozás, alkudozás árán ment csak. Az utódlás kérdésében is sokat haladt elõre az újság,
mert mi már átadtuk egymásnak azokat az
információkat, amik szükségesek ahhoz, hogy
a rovat tartalma, színvonala megmaradjon, s
onnan csak pozitív irányba fejlõdjön tovább.
Ami a csapatot illeti nagyon összetartó volt.
A karácsonyok és a váli csapatépítés eseményeire mai napig szívesen emlékszem
Palya Tímea
VSZ N/IV.

Nagy fordulatot jelentett Ikszikszís pályafutásomban a Kerekasztal rovat vezetése, hiszen alig egy éve koptattam az ÁVF padjait,
amikor a Nekem8 rovat után új kihívásokat
keresve a Kerekasztal felé vettem az irányt.
A rovatvezetõi székben Palya Timit követtem, akinek példáján sokat tanultam, és igyekeztem hasonló változatossággal összeállítani minden egyes lapszám Kerekasztal anyagát. Egész pontosan négy szám viseli a kezem nyomát, amelyek során a környezetvédelemtõl kezdve az ÁVF-esek számítógépes
szokásain át a különbözõ szenvedélybetegségekig több témát is igyekeztem alaposan
körbejárni. Sajnos, mire kezdtem volna igazán ráérezni a Kerekasztal ízére, addigra ismét újabb feladatok adódtak, de a rovat mindig kedves emlékként marad meg a szívemben. Azt hiszem nem lehet anélkül újságot
írni, hogy ne adjunk lehetõséget az olvasóknak arra, hogy kifejthessék véleményüket a
legaktuálisabb, vagy érdekesebb témákról!
Éppen ezért úgy érzem, sosem késõ, hogy
akár ti is kedves Olvasók jelezzétek nekünk,
mi az ami érdekel titeket, mi az amit meg
kell beszélnünk egy (kerek)asztal mellett!
Váraljai Virág
VSZ/N/IV.

 mindenkinek kell
találnia valamilyen olyan
elfoglaltságot a suli, munka mellé, ami hasznos, de
mégsem érzi tehernek 
Már a Gólyatáborban tudtam, hogy az Ikszikszí
tagja szeretnék lenni, és egy barátnõmmel, aki
most a felelõsszerkesztõ-helyettes J el is kezdtünk rendszeresen szerkórákra járni, cikkeket
írni. Aztán egy félév után sokan kerültek oda,

hogy át kellett adniuk a stafétabotot, s így
én is elgondolkoztam azon, hogy melyik rovat is áll igazán közel hozzám. Az elsõ ötletem az Arc volt, de egy félreértés miatt mégsem ezt pályáztam meg. Ma már nem is bánom persze. A Fõiskolát egy év után abbahagytam, de ha szóba kerül, hogy hová jártam, akkor az ÁVF-hez automatikusan az
Ikszikszí is hozzákapcsolódik. A fõiskolai
barátaim zömét, sõt még a mostani lakótársaimat is a szerkesztõségben ismertem meg.
Sokat adott az a félév, amikor a rovatot vezettem. Azóta, ha valamit elvállalok, mindig idõben kezdek hozzá. Azóta nyíltabb lettem. S már a Duna másik felén járok egyetemre, ahol szintén rendszeresen írok az újságba, és egy diákszervezet lapját is vezetem. Nem tudom, hogy hosszabb távon
meny-nyire komolyan érdekel az írás, de
most nagyon élvezem. Sok pluszt ad az életemhez. Akiben egy picit is felmerült valaha, hogy érdekli a média, az mindenképp
próbálja ki magát az Ikszikszíben, bármilyen területen (írás, szervezés).
A Filmklub szintén közel állt hozzám, több
vetítésen is jelen voltam.
Szerintem mindenkinek kell találnia valamilyen olyan elfoglaltságot a suli, munka
mellé, ami hasznos, de mégsem érzi tehernek. Ehhez nagyon alkalmasnak tartom a
diákszervezeteket, meg szerintem egy picit
modellezik azt, hogy milyen is lesz késõbb
a munka. Az Ikszikszí, a Filmklub és az
AIESEC mind-mind nagyon családiasak, ezt
érdemes kihasználnotok!
Bernáth Zsófi

HA NEM AKAROD,
HOGY SAROKBA
SZORÍTSANAK,
n
n
n

de szeretsz témákat felvetni,
ezeket alaposan kitárgyalni,
véleményeket cserél(tet)ni és
megosztani,
akkor jelentkezz a Kerekasztal
rovatvezetõi posztjára !
Várunk szeretettel!
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Országos
Felsõoktatási
Véradóverseny

Megemelték
a diákhitel
összegét
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Idén ismét emelkedett a maximálisan felvehetõ tanulmányi hitel felsõ határa: huszonötezerrõl harmincezer forintra. A változás mögött nem valamiféle szemléletbeli váltás áll, hanem a döntés gyakorlatilag az infláció okozta eróziót szüntette meg.
A tavalyi évben a legkevesebb felvehetõ összeg tizenötezer forint volt,
ezen felül huszonegy, illetve huszonöt ezer forinthoz juthattak hozzá
havonta tanulmányaik alatt a diákok. A pénzt lehet havi bontásban és
egy egész szemeszterre egyben felvenni. Az eddigi tapasztalatok alapján egyforma arányban élnek mindkét opcióval a diákok.
Jogszabály határozza meg egészen pontosan a kamatot és a visszafizetés ütemezését, továbbá azt is kimondja, hogy az adós tartozása
megszûnik nyugdíjazásával.
A tanulmányok befejezése után, a törlesztés megkezdésének évében
és az azt követõ esztendõben a mindenkori minimálbér 6%-át kell
fizetni, ez 2005-ben 3420 forint volt. Ezt követõen a 6% marad ugyan,
de a két évvel korábbi havi bruttó átlagjövedelembõl vonódik le. Ha a
bér ezt nem érte el, marad a minimálbér 6%-a.
Fontos kitétel, hogy harmincöt éves kor fölött nem vagyunk jogosultak kölcsönre. Ez biztosítja, hogy a törlesztést még nyugdíj elõtt befejezhessük. Aki több szakon szeretne tanulni, annak problémája lehet, ugyanis az állam csak egy szak, illetõleg tíz félév költségeit fedezi. Aki párhuzamos képzésben vesz részt, vagyis másik felsõoktatási
intézménynek is hallgatója, az az egyik szakon automatikusan költségtérítéses hallgatóvá válik, és tandíjat kell fizetnie. Ezeket a költségeket nem tudja fedezni a diákhitel. Van még egyéb baj is: a diákhitelt csak az adott félévre beiratkozott hallgató igényelheti, beiratkozni viszont csak a tandíjbefizetést igazoló csekk felmutatásával lehet.
A diákhitel a legkedvezõbb szabad felhasználású bankhitel. Változó
kamatozású, a kamatszintet évente kétszer, a szemeszterek elején határozzák meg. A 2005/2006-os tanév elsõ félévében érvényes kamat
mértéke évi 11,25%.
www.fn.hu
Minkó Melinda

EZ VAN

A Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága,
a HÖOK és az Országos Vérellátó Szolgálat
országos szintû felsõoktatási véradóversenyt hirdet Fiatalok a
Véradásért elnevezéssel. A verseny célja az egyetemi, fõiskolai
korosztály véradásba történõ bevonása, a véradó-mozgalom megismertetése és népszerûsítése.
A verseny 2005. szeptember 12-én indult és 2006. május 12-ig tart. Az
eredményhirdetés 2006. június 14-én, a Véradók Világnapján lesz. A
verseny gyõztese a legnagyobb véradói aktivitást mutató egyetemi, fõiskolai kar. Az elsõ helyezett jutalma egy véradó-serleg, valamint a Magyar
Vöröskereszt által megõrzött Örök-Serlegre való felkerülés.
Az intézmény nappali tagozatos hallgatói létszámát az intézménybõl
megjelent véradók számával osztják. Az osztandóban nem szerepelnek a
levelezõ tagozatos hallgatók, egyetemi oktatók, dolgozók (annak ellenére, hogy részt vehetnek a véradáson). A hallgatói létszámot a Tanulmányi
Osztályok vagy Rektori Hivatalok által a Szervezõknek biztosított adatok alapján határozzák meg. Részt vehet a versenyben (és vért adhat az
intézmény képviseletében) Magyarország bármely egyetemén, fõiskoláján jogviszonnyal rendelkezõ nappali és levelezõ tagozatos hallgató, ideértve a posztgraduális képzésben résztvevõ hallgatókat is. A véradónak
fényképes igazolvánnyal kell igazolnia, hogy mely egyetem/fõiskola hallgatója (diákigazolvány). Részt vehet továbbá az összes magyarországi
egyetem és fõiskola bármely oktatója vagy dolgozója, aki igazolni tudja
egyetemi, fõiskolai munkaviszonyát.
A véradás lehet kiszállásos és intézeti egyaránt, a cél, hogy minél több
hallgató jelenjen meg az adott idõszakban véradáson.
A kiszállások számát, helyszínét, önkéntesek bevonását a területi, megyei szervezet határozza meg. A verseny nem szabályozza, hogy mikor
és hol lehet vért adni, valamennyi véradó, aki igazolja jogviszonyát, a
verseny idõtartam alatt bárhol és bármikor adhat vért (a helyi lehetõségeknek megfelelõen). Amennyiben valaki nem rendelkezik diákigazolvánnyal, iskolalátogatási igazolás is elfogadható.
www.edupress.hu
Minkó Melinda

PORTÁL AZ ÜK SZAKOSOK SZÁMÁRA
2005. augusztusban indult egy portál az ÜK szakosok számára az ÁVF-en! Itt mindenféle információt megtalálnak az erre a szakra járók, s azok
is, akik érdeklõdnek felõle. Természetesen a fórumot egymás közötti üzengetésre, beszélgetésre is használhatjátok. Az oldal címe: http://uksokk.try.hu.
Ha bárki szeretne üzenni az ÜK szakos hallgatóknak, küldjön e-mailt az uksokk@vipmail.hu címre. Az információk ugyanis onnan felkerülnek a
honlapra, amit ugyebár az ÜK-sok olvasnak! J
Ignácz Szilvia

P Á L Y Á Z H A T Ó
Felvétel az EUYO-ba
Felvételt hirdet az Európai Unió Ifjúsági Zenekara: olyan 14-23 év
közötti fiatalok jelentkezését várják december 15-ig, akik szívesen
játszanának a nemzetközi együttesben. A 140 tagú zenekart az Egyesült Királyságban alapították 28 éve, hogy összegyûjtse az Európai
Unió legtehetségesebb fiatal zenészeit, és lehetõséget adjon nekik
arra, hogy a legnagyobb muzsikusokkal dolgozzanak együtt. Az
EUYO tagjai nem kapnak fizetést, de az utazás, a szállás teljes ellátással és persze az oktatás ingyenes számukra. Ennek pedig rendkívül nagy az értéke, hiszen az EUYO jelenlegi zenei igazgatója például Vladimír Ashkenazy, és az elmúlt években olyan neves vendégkarmesterekkel dolgoztak együtt, mint Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Zubin Mehta, Solti György, vagy a szólisták közül Barbara Hendricks, Nigel Kennedy, Lord Yehudi Menuhin.
További információk a www.euyo.org.uk oldalon olvashatók, illetve az info@euyo.org.uk e-mail címen kérhetõk.
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Diákok a tudományért
A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályázatot hirdet
a felsõoktatásban kiemelkedõ tudományos teljesítményt elért fiatalok alkotó, tudományos tevékenységének segítése céljából. Pályázatokat kizárólag a már eredményekkel (TDK-konferenciákon
és más szakmai fórumokon elnyert díjakkal, tudományos publikációkkal, megvalósult egyéb alkotásokkal stb.) dokumentált (1) egyéni hallgatói kutatómunka, valamint (2) az ahhoz kapcsolódó bel- és
külföldi konferenciákon való aktív részvétel forintköltségeinek (részvételi díj, utazás, szállás) fedezésére, (3) továbbá kivételes esetben
OTDT tevékenységhez kapcsolódó publikációk megjelentetésének
támogatására fogadnak el. A pályázat benyújtásának határideje:
2005. október 14. A felhívásokat a www.prof.iif.hu/prc oldalon teszik közzé, ahonnan a szükséges pályázati ûrlapok is letölthetõk.
www.felvi.hu
Minkó Melinda

MAPPA
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Kis és közepes vállalkozások Magyarországon
az EU csatlakozás után
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA, ÁVF, 2005. november 10.
10 óra (300-as)
Megnyitó: Vastagh Pál fõigazgató, Általános Vállalkozási Fõiskola
Veress József államtitkár, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke:
Nemzeti fejlesztési Terv II., a kis és közepes vállalkozások lehetõségei
Szuly Kinga politikai tanácsos, Európai Bizottság Magyarországi Képviselet: Kis és közepes vállalkozások az Európai Unióban
13-13.30 Ebéd szünet
SZEKCIÓ 1.316/17-es terem (13.30-16.30-ig)
Az emberi erõforrások és a versenyképesség összefüggései
(Szekcióvezetõ: Szakács Ferenc tanszékvezetõ, ÁVF)
Andó Éva: Az interkulturális ismeretek szerepe a vállalati kapcsolattartásban
Bánfalvi Mária, Skultéty Viktor, Szakács Ferenc: A hazai kis és közepes vállalatok sikerének személyi és tárgyi feltételei
Fenyvesi Éva: A tudás, mint kimeríthetetlen erõforrás
Gergely Róbert: A szervezeti memória vizsgálatának aktuális kérdései
Karcsics Éva: Emberi erõforrások a versenyképesség szolgálatában
Klausz Melinda: Az intellektuális tõke, mint kihasználatlan lehetõség
Nagy István: A szabálykövetés mint konfliktusforrás
Szomor Tamás: A fõiskolai hallgatók vállalkozási kompetenciái, attitûdjei
Tóth Arnold: A hazai vállalkozások foglalkoztatási elképzelései
SZEKCIÓ 2. 300-as terem (13.30-16.30-ig)
A vállalatok versenyképességének mikro- és makrogazdasági vonatkozásai (módszertani kitekintéssel)
(Szekcióvezetõ: Hámori Balázs tudományos tanácsadó, ÁVF)
Szakolczai György: A gazdasági fejlõdés elméletének fejlõdése:
a klasszikus, a neoklasszikus és az új irányzat
Csillik Péter, Tarján Tamás: Az endogén gazdasági növekedés
Ak modellje
Békési Gábor: Az e-business jövõje: a web-szolgáltatások
Gáspár Katalin: Az üzleti intelligencia rendszerekrõl
Lipécz György: A web és a gazdasági hálózatok csodálatos világa
Papp Ferenc: Kitörés a termék-életciklusból az e-business segítségével
Bárd András: E-learning megoldások

Légy jobb, mint az átlag!

Kovács Edith: A pénzügyi statisztikai elemzések új eszköze: a kopul
Buskó Tibor László: Tudományos konstrukció, vagy helyi gyakorlat?
A kistérségi szint fejlõdése Magyarországon 1990-tõl napjainkig
Hegedûsné Baranyai Nóra, Poór Judit: A magyarországi regionális külkereskedelem dinamikájának és szerkezetének vizsgálata
SZEKCIÓ 3. 200-as terem (13.30-16.30-ig)
A versenyképesség és a pénzügyi finanszírozás összefüggései
(Szekcióvezetõ: Apatini Kornélné helyettes államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal)
Székács Anna: A magyarországi KKV-k és a Nemzeti Fejlesztési Terv
Balázs Ágnes: A KKV-k EU csatlakozás utáni finanszírozási gyakorlata
Fehér Helga: A nemzetközi pénzügyi intézmények vállalkozásösztönzõ politikájának új irányvonalai a HIPC országokban
Soltész Anikó, Lányi Pál (SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány): A vállalkozás ösztönzés és a foglalkoztatás támogatás eredményei és célkitûzései
Moldicz Csaba: A kis és közepes vállalatok állami támogatásának
lehetõségei
Böcskei Elvira, Fekete Hajnalka: A CBA modell alkalmazása a támogatások hatékonyságának vizsgálata során
Böcskei Elvira: A magyar bankok hitelezési gyakorlatának változása
a KKV-k vonatkozásában
SZEKCIÓ 4. 216/17-es terem (13.30-16.30-ig)
A KKV versenyképességének aktuális kérdései
(Szekcióvezetõ: Salamonné Huszty Anna tanszékvezetõ, ÁVF)
Salamonné Huszty Anna: A magyarországi kis és közepes vállalkozások növekedésének életciklusai
Kerepesi Katalin, Opitz Éva: Változások a magyar KKV-k nemzetközi versenyképességének kritériumaiban és gazdálkodásának néhány
külsõ feltételében
Kertész Gábor: Adminisztratív csõdbüntett  a fizetésképtelen KKVk megszûnésének gyakori büntetõjogi konzekvenciája
Keszthelyi László: Bûnöznek-e a kis és közepes vállalkozások Magyarországon?
Sipos Eszter: A KKV-k konszolidációs kérdései
Madarász Eszter, Papp Zsófia: Versenyképes vállalkozás = versenyképes kistérség?

Gyere TéDéKázni!

Mi a TDK?
Az Általános Vállalkozási Fõiskola Tudományos Diákköre az 1998/
1999. tanévben alakult. Minden évben házi versenyen (ez a TDK,
azaz Tudományos Diákköri Konferencia) több szekcióban versenyeznek azok a hallgatók, akik egy adott tudományterület mélyebb megismerése érdekében, tanulmányi kötelezettségeik teljesítésén túl kutató
munkát végeznek, s vizsgálataik eredményét TDK-dolgozatban foglalják össze. A házi konferencián helyezést elérõ hallgatók páros évben a Gazdasági Fõiskolák Versenyén, páratlan évben Országos Tudományos Diákköri Konferencián mérik össze tudásukat egyetemista
és fõiskolás társaikkal, eddig az ÁVF-esek igen jól szerepeltek.
Mit kell tenni, ha indulni akarok a versenyen?
Ha van olyan témád (akár korábbi házi dolgozat kapcsán, akár majd a
szakdolgozati téma), amirõl úgy gondolod, szívesen írnál egy komolyabb tudományos dolgozatot, jelentkezz egy a témához értõ tanárodnál. Õ témavezetõként segíti majd a munkád.

Milyen legyen a dolgozat?
A dolgozat terjedelme 30000-60000 karakter között legyen, 12-es
méretû Times New Roman betûkkel, 1,5-ös sortávval, sorkizárt igazítással. Le kell adni emellett egy 2500 karakteres, szimpla sorközzel
írt összefoglalót is.
Határidõk, praktikus teendõk:
Jelentkezési lapok leadása: október 14. (dr. Andó Évánál a 404-es
szobában, vagy Zvo-lenszky Mártánál a 401-es szobában.)
A dolgozatok leadása: október 27. (dr. Andó Évánál a 404-es szobában, vagy Zvolenszky Mártánál a 401-es szobában, 3 példányban,
összefoglalóval és elektronikus változatban is).
A verseny idõpontja: november 21.
Bármilyen további kérdésed van, fordulj bizalommal dr. Andó Éva
TDT-titkárhoz (ando.eva@villanyi.avf.hu), vagy személyesen a 404es szobába.
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OLVASS (el)!
Nyár: a vizsgaidõszakot túlélt hallgatók kéthónapos ünnepe, amikor
az úvé, és a mindannyiunk által kedvelt csoportbeosztások, az A
meg a B egymással összepárosítva más jelentést kapnak. Ilyenkor
a jó diákok szinte mindent a kezükbe vesznek: az életüket, üdülési
csekkjeiket, meg persze különbözõ méretû és formájú üvegeket is, és
ebben a helyzetben a meghúzni szó sem azt a negatív, nyomasztó
élményt idézi elõ! És ilyenkor (végre) nem a kötelezõen szabad akaratból elolvasható könyveket kell kezünkbe venni.
Bár az elsõ hetekben én is inkább az intenzív szunyókálás mellett
döntöttem, és maximum a takaróm huzatján lévõ szavakat olvastam
el, de aztán egyre nagyobb lélegzetvételû mûvek kerültek a kezembe, például DM (Direkt Marketing) levelek: Ön máris nyert
csak tegye meg ezt, meg ezt, meg ezt  Majd eljutottam arra a szintre, amikor már kemény fedelû borítók közé lefûzött papírokat kezdtem el olvasgatni. Egyre többet és egyre gyorsabban, kizárólag szakirodalom light-ot.
Jó móka az idegen nyelvû regény is, hiszen az jó nyelvtanulásra. Azért
is, mert ha például nem otthon, a négy fal között böngésszük ezeket,

www.avf.hu/xxi • ikszikszi@villanyi.avf.hu

Mit is
ajánlottam
Neked?

Valamikor még májusban azután nézelõdtem, hogy
vajon mivel fogom tölteni azt a két szabad nyári hónapot, s mit ajánljak nektek Hát íme, ezek azok,
amikre én elmentem, s most véleményemmel bombázlak Téged!
Természettudományi Múzeum  Káprázatos kövek kiállítás:
Igen, ez az volt! Káprázatos kövek szebbnél szebb példányai. Ugyan
üvegfal mögül, ami annyira nem jó, de érthetõ! És sok hasznos információval, kultúrált környezetben tálalva.

•

Budai Vár  Munkácsy a nagyvilágban: Budai Várban bármekkora szégyen is, de kiállításon még nem jártam. Már éppen itt
volt az ideje. S az, hogy ez a kiállítás még Munkácsy volt, az már
csak hab a tortán!

•

Kapolcs  Mûvészetek Völgye: Már több éve készültem, hogy
ellátogatok ide, de mindig valami közbeszólt. Idén nem! Bár sokkal
több rendezvényre, komolyabb kiállításokra és csináld magad, próbáld ki programra számítottam Azért, nem bántam meg, hogy idén
ide is eljutottam!

•

Felvonulási tér  ARC kiállítás: Már gimis korom óta rendszeresen látogatom. Mint minden évben, idén is akadt néhány plakát,
amely elnyerte tetszésemet, de volt olyan is, ami ami nem!

•

• Budai Vár  Mesterségek ünnepe: Tavaly jártam elõször e rendezvényen, s akkor annyira megfogott, hogy idén még betegen is ellátogattam a mesterségek színhelyére! Nagyon élveztem! J
Hááát ennyi volt az én nyári kulturális mûvelõdésem az ország
határain belül, persze egy-egy nap hátizsákunkat megragadva elmásztunk várost nézni, vagy akár csak mozizni. Jó volt, szép volt, s talán
kicsit rövid is! Adjátok vissza a nyarat! J
Ignácz Szilvia
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hanem mondjuk egy turista találkahelyen, akkor akár arra is van esélyünk, hogy valaki ebbõl arra következtet, hogy mi magyarok vagyunk, és odajön útbaigazításért, aztán elkezd beszélgetni (bár velem ez nem épp így történt: egy térképpel egyensúlyozó fazon hozzám lépve megkérdezte, hogy beszélek-e angolul. A kiejtésembõl valószínûleg feltámadt benne a gondolat, hogy talán magyar vagyok,
mily meglepõ, és ennek a kételyének hangot is adott az Ön magyar? egyszerû mondat keretei között. A vigyoromból és a fejrázásomból csak igenre következtethetett, erre legyintett és otthagyott
azóta is azon gondolkozom, hogy mi lett volna, ha másnak születek?)
Az iskolakezdés természetesen nem jelenti az olvasás, mint kikapcsoló tevékenység végét. Hiszen mindenkinek arra van ideje, amire
szeretne.
És az a jó az õszben, a télben és a tavaszban, hogy kevesebben járnak
könyvtárba, így nagyobb választék maradhat, illetve ilyenkor lehet jó
antikváriumtúrákat tenni, mert úgyis mindenki tankönyveket vesz, a
klassz könyveket meg meghagyják nekünk. J
Kiss Krisztina

Emberek 

Ez embertelen volt!

Valamikor

még 2003-ban egy õszi kiránduláson,
amikor a barátaimmal a Balaton partján töltöttük
az idõnket, egy esõs délutánon a szobában kuksolva zenét hallgattunk, s felcsendült egy dal Tábortûz! Igen, és ez a dal akkor oly annyira beleköltözött a fülembe, hogy azóta is hallom, hallgatom.
De már nem csak ezt, hanem két teljes cd-nyi számot, amit ugyanaz a zenekar énekel Emberek.

Idén múlt tíz éve, hogy megalakult az együttes, (erre én
nem emlékszem, mert még
akkor, anno kicsi voltam J)
s ez alkalomból a Madách
Színházban szeptember 9-én
és 10-én koncerteztek a fiúk.
Valamikor még a vizsgaidõszak elején találtam rá a hirdetésre, hogy lesz, s rögtön
telefont ragadtam, nehogy
lemaradjak róla, de ekkor még mind hiába kezdtem telefonálgatni,
merta Színház jegypénztárában még nem is hallottak róla, hogy lesz
 ez is megtörténhet. Majd július elején már õk is tudtak róla, s akkor már a jegyekért is rohanhattam! J
Nem csalódtam! Fantasztikus élmény volt! Kitettek magukért a srácok, s Miller Zoli (az Emberek zenekar énekese) ha lehet, aznap este
sokkal jobban énekelt, mint bármelyik felvételen, amit valaha hallottam! A végét már nem bírtuk ülve. Amitõl tartottam az bekövetkezett. Sokszor egy zenés színházi darabot is nehezen ül végig az
ember, nem még egy koncertet! No, az utolsó három számot nem is
bírta már senki! Tombolt a színház nézõtere, s éljenzett a tömeg!
Úgy gondolom nemhiába, hiszen a végén azt hallottuk, amit már az
elején is hallani akartunk:
Jövõre ugyanitt, ugyanekkor!  Én ott leszek! J

Ignácz Szilvia
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Nyakunkon a Budapesti Õszi Fesztivál
Hanyatló az a civilizáció, mely nagyobb jelentõséget tulajdonít emlékezetének, mint a jövõjének.
(Pierre Boulez)
Mielõtt igazat adunk a mesternek, álljunk meg egy pillanatra, lehetõleg Budapesten, október második felében (14-23-ig)! Ugyanis
évek óta ekkortájt a kortárs mûvészetek teszik magukévá a várost e
fesztivál keretein belül, amit 1992-ben hozott létre a Fõvárosi Önkormányzat, majd 2003-tól Kovalik Balázs vette át a gyeplõjét. A
megújult BØF megõrizte profiljának átfogó jellegét, de a mûvészek
és a közönség közötti közvetítés újfajta, kreatív és kezdeményezõ
szereplõjévé lépett elõ, új kapukat nyitott a fiatalabbak felé. Ma már
világviszonylatban is jelentõs produkciók igazítják õsbemutatójukat
a BØF idejére.
Élõ mûvészettel élõvé tenni a várost - így foglalható össze a BØF
credója. S ha már itt tartunk, akkor kukkantsunk is bele, milyen programok várnak ránk idén e rendezvénysorozat keretein belül:

n

KIÁLLÍTÁS:
PONT:ITT:MOST
 Köztéri szoborkiállítás a Deák téren október 14-tõl
november 25-ig.
Nyitott Kapuk Napja a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen
(1062 Bp. Andrássy út 69-71.) és a Zeneakadémián (1061 Bp.
Liszt Ferenc tér 8.)  október 23-án.

n

ZENE:
Indiai est  Trafó (1094 Bp. Liliom út 3.) október 16-án.
Ensemble Modern  Helmut Lachenman hetves éves  Mûvé-

Idén is peregnek a kockák
a 600-asban!

A Phil-Wax Filmklub idén is folytatja vetítéseit! Sõt! A
tavalyi évhez képest lesznek újítások! A vetítések minden második héten csütörtökön lesznek délután öt
órától a 600-as elõadóban. Persze, hogy ne legyen
minden olyan egyszerû, az elsõ és a második vetítés egymást követõ héten volt. Ez csak egy kis technikai malõr, de higgyétek el, a
továbbiakban minden a megszokott rend szerint fog haladni!
Ezúttal a szervezõk a vetítésnek nem konkrét filmcímeket, hanem
különbözõ kategóriákat adtak meg, illetve mindegyikhez három filmcímet, amelyek közül mi dönthettünk, hogy mit szeretnénk látni. Az
eredményt minden vetítés elõtti csütörtökön teszik ki a filmklubos
faliújságra, s onnan mindenki megtudhatja, még te is, hogy mi lesz a
következõ heti film, aminek a kockái peregnek a 600-asban.
S, ami még egy újítás a Filmklub mûködésében, az a tagsági, ami a
késõbbiekben sok elõnnyel fog járni. Ajándékokat kaphattok félév
végén. Ezt az elsõ vetítés alkalmával mindenki megkaphatja, késõbb
viszont három filmklubos filmet kell megnézni, hogy hozzájuthass.
A vetítések kategóriái és idõpontjai:

Gengszter  2005. október 20.
Horror  2005. november 3.
Sci-fi  2005. november 17.
Ha kedvet kaptál a Filmklubhoz, akkor gyere el a vetítésekre, és ha
szeretnél, még csatlakozhatsz is a csapathoz, hiszen további lelkes
szervezõket keresnek!
Ignácz Szilvia

szetek Palotája, Fesztivál Színház (1095 Bp. Komor Marcell út 1.)
október 23-án este fél 8-tól.

n

TÁNC:
HOI  Tánc, akrobatika és zene  Trafó (1094 Bp. Liliom út 3.)
október 14-én és 15-én este 8 órától.

Etûdök  Táncmûvészeti Iskolák Találkozója  Mûvészetek Palotája, Fesztivál Színház (1095 Bp. Komor Marcell út 1.) október
18-án este 7 órától.

n

SZÍNHÁZ:
Non-stop impro  Verses improvizáció a huszadik század
költészetébõl  IBS Színpad (1021 Bp. Tárogató út 2-4.)
október 20-án este 7 órától.
Megtisztulva  Sarah Kane produkciója  Millenáris Teátrum
(1024 Bp. Fény utca 20-22.) október 22-én este 7 órától.

És még megannyi program, ami csak ránk vár! Használd ki te is, s
ha idõd és kedved van, menj el minél többre, mert egy-egy elõadást
látogatva megismerheted egy másik nemzet kortárs kultúrájának
cseppnyi szegletét! Ha bõvebb információhoz szeretnél jutni, akkor
kattints a www.bof.hu, illetve a www.fesztivalvaros.hu oldalakra. A
programokhoz pedig jó szórakozást, s kellemes idõtöltést kívánok!
Ignácz Szilvia

Fõiskolánkon járt

HOBO!

S nem csak járt, hanem
elõadott is! Igen, 2005.
szeptember utolsó szerdáján közel száz fõs közönség elõtt, ugyanis Vele kezdõdött el az ÁVF-es irodalmi estek sorozata. Nagy izgalommal gyülekeztek tanárok, munkatársak és diákok egyaránt a
300-as elõadó elõtt már háromnegyed hat tájékán. A mûvészúr ekkor
már nagyban készülõdött, hiszen nem egyedül érkezett. Egy hatalmas kõ, egy kisebb hajó, néhány katona, s egy kevés föld és papíros
társaságában látogatott el hozzánk, és tolmácsolta József Attila szavait, gondolatait. Igen! József Attila estjével érkezett, amely a Tudod, hogy nincs bocsánat címet viselte. Mint gondolom, többen
tudjátok idén 100 éve született a Mama címû vers költõje. Az elõadás két órája engem lelkileg igen megviselt Tudtam, hogy gyermekkorom üveggolyóival játszó költõje igen komor verseket is írt. S tudtam,
nem egy vidám darabra váltok jegyet, amikor beülök majd az elõadásra,
de az is biztos, hogy nem ezt vártam! Azóta is sokat gondolkodtam azon,
vajon József Attila tényleg ennyire életunt, hideg és szomorú volt?! Csak
én látom benne azt a játékosságot? Vagy csak Hobo nem látta meg? Esetleg nem akarta Ha a depis hatás-t kívánta elérni az elõadó, azt sikerült. Én mégis azt mondom, biztos vagyok benne, én nem ezt a József
Attilát zártam szívembe, s ha nem baj, akkor nem is cserélem le!
Persze ez mind csak az én véleményem Ha Neked, kedves
olvasóm más, akkor szívesen várom a hozzászólásodat! És, ha nem
voltál jelen, akkor a következõ irodalmi esten ott a helyed! S ha
van kedved, akkor majd Te írhatod róla az élménybeszámolót!
Ignácz Szilvia
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HAPPY END

Gólyatábor 2005

A regisztrációnál

Vagy ... vagy mi van?

www.avf.hu/xxi • ikszikszi@villanyi.avf.hu

Nézzétek ... a csillár!

A 2005-ös Gólyatábort ismét Tatán rendezték meg szeptember 3-a és
6-a között. A tábor nagy érdeklõdésnek örvendett, közel 170-en látogatottunk el, hogy megismerjük leendõ társainkat, tanárainkat és persze a felsõbb éveseket. A tábor fantasztikusan sikerült, örök barátságok születtek. Bátran kijelenthetem, hogy a gólyák többsége nagyon
jól érezte magát. Bár voltak nehézségek, de döntõ részt jó élményekkel
gazdagodtunk.
A tábor napjai nagyon mozgalmasak voltak. A szombat ismerkedéssel
telt. Már a gyülekezés alatt kezdõdtek a beszélgetések, majd folytatódott a vasútállomáson, s így kialakultak a szobabeosztások. Az elsõ
megpróbáltatás este ért bennünket a vacsora személyében. Azért az
este jól sikerült, az újdonsült barátokkal jó volt az elsõ bulizás.
A vasárnap reggeli ébresztõ már nem volt olyan vidám, mint az esti
bulizás. Délelõtt megismerkedtünk leendõ tanárainkkal, megtanultuk
a gólyatáncot és persze elõ is adtuk azt. Délután az iskola diákszervezeteivel barátkozhattunk. Persze az esti bulizás vasárnap sem maradt
el, sõt még a bátorságunkat is tesztelhettük az éjszakai túrán.
Hétfõn egész napos vetélkedõvel vártak minket a szervezõk. Mindenki bebizonyíthatta belevalóságát, képességeit és önfeláldozását a csapat érdekében. Nagyon jól szórakoztunk. A hétfõ esti buli sikerült a
legjobban, hisz itt már sok embert ismertünk és az egész terem vígan
táncolta a gólyatáncot.
Kedd a hazautazás jegyében telt. Mindenki várta az indulást, hisz elfáradtunk. Sok élmény ért minket az elmúlt három napban, sok volt a
buli, a szórakozás.
A szervezõknek, a közös programoknak, vetélkedõknek, bulizásnak és
a tanárok látogatásának köszönhetõen, bár idegen falak közé léptünk
szeptemberLányok,
8-án, de ismerõs
arcok rúgjátok
fogadtak minket.
Biztos vagyok
Ti nem
a bõrt?
benne, hogy mindenki bánhatja, aki kihagyta ezt a tábort, mert egy
életre szóló élményrõl maradt le. Ez úton köszönöm az elsõ évfolyamosok nevében az iskolának és persze a felsõbb éveseknek, hogy megszervezték ezt a fantasztikus tábort!
Farkas Eszter

Õket is megeskettük

Nehéz dolog... talpon maradni

A fáradt hazautazók

Gólyaparti a „szokott helyen”

HÖK-öseink jól érezték magukat

Voltunk egy páran

Idén õsszel, utolsó alkalommal vethettük bele magunkat a Fõiskola
diákjaiként az ávéefes éjszakába, hiszen jövõ szeptemberben már
csak visszajáró vendégek lehetünk.
A bejáratnál szerencsére hamar bejutottunk, nem kellett már itt elõvenni karate-tudásunkat, amit kifejezetten jól hasznosíthattunk volna
a szekrény méretû gorillák ellen. Amint este tizenegykor bekapcsolódtunk a partiba, már javában zajlott az élet. A pultot megközelíteni
ugyan elég nehéz volt, de mint az anyatigrisek ragaszkodtunk, hogy
megihassunk egy pohár fehérbort. Miután az alapozás is megvolt, hernyómozgásunkat bevetve csúsztunk a táncparkett felé, ahol hatalmas
tömeg táncolt. J Rég nem voltunk ilyen jó buliban. Fél négy körül
klaffogós hangokat hallatva  mert egyikünk elhagyta a sarkát 
andalogtunk a taxihoz. Izzadtan, fáradtan, de tele élményekkel ültünk
be a kocsiba, és bõszen meséltük a sofõrnek, hogy milyen klassz buliban voltunk.
És mi a tanulság? Kedves hallgatótársaink, ha eddig nem is vettétek ki
részeteket a társasági életbõl, akkor most itt a lehetõség! Teljesen más
világba csöppentek, amit ki kell használni. A következõ kínálkozó alkalom október 21-én a gólyabál, ami az ÁVF-en lesz, tehát nem is
kell messzire menni. Mindenkinek ott a helye, ne hagyjátok ki!!!
Németh Erika és Tarcali Nóra

És mekkora buli volt!

Az elsõsöknek is tetszett!
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