
XI. évfolyam, 3. szám  (2006. december)

Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja
„A legkedvesebb ajándékok nincsenek
a fa alatt. Senki nem láthatja őket, nin-
csen rajtuk díszcsomag. De a fényben,
csomagok közt, mindenkinek ott van
már a legkedvesebb ajándék, amit a ka-
rácsonytól vár. Az emberek szívében
égő béke és szeretet: A jóakarat és az
ünnep jelentik a legtöbbet.”

(Virginia Katherine Oliver)

Tél. Amikor közeledik, nekem valahogy
mindig a karácsony az első, ami eszem-
be jut, éppen ezért a fenti idézetet aján-
lom Olvasóinknak. Ha tél, akkor elő-
kerül a bakancs, a nagykabát, a kesz-
tyű és a sál, de remélem az Ikszikszí
decemberi száma is!
Utolsó találkozásom ez most itt Vele-
tek a Címlapon… Ez a levél egy kicsit
a búcsúzásomról is szól. Több mint há-
rom éve jelent meg először az Ikszikszí
hasábjain a nevem, s azóta számtalan-
szor beszámoltam Nektek élményeim-
ről. Most eljött az idő, e decemberi szám
az utolsó munka, ami egy kicsit még a
nevemhez fűződik, amibe volt beleszó-
lási jogom. Fáj a szívem, de eljött az
idő, amikor tovább kell lépnem, ami-
kor át kell adnom az új generációnak
a stafétabotot. Persze nem csak én nőt-
tem ki az iskolapadból, velem együtt egy
egész kis generáció távozik a csapat-
tól… Erre mondják, hogy nem baj,
mert itt a friss hús, s új életet lehel a
Lapba! Én bízom benne, hogy így lesz,
s hamarosan egy újabb dimenzió veszi
kezdetét!
A mostani lapszámban viszont semmi
jele nincs a szomorkodásnak! Egészen
kreatív ötlettel állunk ugyanis elő, hi-
szen a kreativitás a központi témánk,
amit körüljárunk kellőképpen, de ismét
találhattok interjúkat – ezúttal négyet
is, humoros történeteket, érdekes prog-
ramajánlókat és élménybeszámolókat
is! Szóval forgassátok az Ikszikszít,
megéri!
Kellemes ünnepeket, s örömteli perce-
ket kívánok minden „ávéefesnek”! Jó
volt Veletek lenni…

Ignácz Szilvia
felelős szerkesztő

ÖTLETGAZDAG
ÜNNEPEK
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Idén a jeles nap 2006. december 18-a. Intézményünk
iránt érdeklődő diákok, szülők, tanárok, illetve egyéb
– a fentiekbe nem sorolható – fejlett többsejtű létformák nyerhetnek be-
pillantást, mit ígér az Írógép. Az esemény egyébként nem csak az ÁVF,
hanem minden alapítványi- és magániskola bemutatója is egyben. Aki –
velem ellentétben – épp nem aznap vizsgázik, annak is érdemes tehát
körbesasolnia a standokon. Meg aztán olcsó népszerűségre lehet szert
tenni ilyenkor az izgatottan kérdezősködő érettségizők körében a „mi-
lyen a suli, de komolyan?”, „melyik az a szak, ahol leendő milliomoso-
kat képeznek?”, „hol a WC?”, stb. fontos döntési szempontokra vála-
szolva. Mi is ott leszünk például, hogy őket kérdezgessük, ennek ered-
ményét a következő számban olvashatjátok.

Juhász Tamás

Miért voltunk kevesen
a Gólyabálon?

Az idei Gólyabálon jól éreztük magunkat, de sajnálatos módon csak
kevesen vettünk részt ezen a rendezvényen. Számomra ez meglepő
volt, (hiszen az ember életében csak egyszer van ilyen esemény),
ezért megpróbáltam kideríteni ennek az okát. Sok hallgatónak feltet-
tem a kérdést, hogy miért nem jött el. A válaszok három indokba
csoportosíthatók. Az egyik ok a jegyek magas ára volt. Az évfolyam-
társaim körében pedig az volt az ellenszenves, hogy ha már nekünk
rendezték a gólyabált, miért kellett belépőt fizetni. Az utolsó indok
az volt, hogy nem szeretnének öltönyben és estélyiben bulizni, ami
véleményem szerint pont, hogy megadta a bál jellegét az egész ren-
dezvénynek. Sajnálhatjátok, hogy nem jöttetek el, egyszer az életben
ezeket a dolgokat is ki lehet bírni. Egy élménnyel lettetek szegé-
nyebbek, és remélem jövőre másképp döntötök.

Trefszker Erika

A 2006-os tanévben november 9-én került sor a Magyar Tudomány
Napja alkalmából rendezett Tudományos Konferenciára intézmé-
nyünkben. A konferencia témája „A XXI. századi vállalat, a tudo-
mányalapú gazdaság és innováció” volt. Az aktuális téma sok részt-
vevőt vonzott, a plenáris ülésen három, a szekcióüléseken harminc-
hat előadás hangzott el.
Vastagh Pál rektor úr megnyitóját követően a plenáris ülésen Burány
Sándor, a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület tagja vázolta a magyar-
országi kis- és közepes vállalkozások fejlesztésének, finanszírozá-
sának bővülő lehetőségeit, a II. Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzé-
seire és adataira támaszkodva.
Belyó Pál tanszékvezető, az ECOSTAT-KSH Gazdaságelemző In-
formatikai Intézet igazgatója a gazdasági tényanyagok bemutatásá-
val a magyar gazdaságfejlődés lehetőségeit, a meglevő problémák
megoldásának módjait helyezte előadásának központjába.
Horváth Zoltán tanszékvezető, a Magyar Országgyűlés Külügyi Hi-
vatala EU főosztályának vezetője az EU támogatáspolitikájának ma-
gyarországi vonatkozásait, a lehetőségeket, felhasználásuk kritériu-
mait elemezte.

A délután folyamán került négy szekcióülésen is az aktuális makro-
és mikrogazdasági problémák felvetésére és elemzésére került sor,
az előadók kutatási eredményeinek felhasználásával.
A résztvevők áttekintést kaptak az ÁVF-en folyó sokirányú, szerte-
ágazó kutatómunka eredményeiről.
A szekciók – többek között – a vállalatok működésének problémái-
val (finanszírozás, szabályozás, válság, csődhelyzet, tervezés, logisz-
tikai trendek, feladatok, stb.) foglakoztak. Külön szekcióban kerül-
tek megvitatásra az emberi erőforrásokkal kapcsolatos legújabb fej-
lemények, feladatok, lehetséges megoldások. Nem hiányoztak a mak-
rogazdasági problémák sem, az egyes ágazatok fejlődésének, a nem-
zetgazdasági egyensúlytalanság problémái egyaránt felmerültek. In-
formatikai és módszertani kérdésekkel külön szekció foglalkozott.
Az előadók között négy külföldi résztvevőt is üdvözölhettünk, Finn-
országból, Romániából és Szlovéniából. A szekciókban élénk viták
bontakoztak ki, az előadók számos kérdést kaptak, a résztvevők na-
gyon sok értékes, aktuális információhoz jutottak, melyek az ÁVF
Tudományos Közlemények legújabb számában megjelennek.

Kerepesi Katalin

NYÍLT NAP

TUDOMÁNYOS  KONFERENCIA

Mindenki Zsóka nénije, a ruhatárosok gyöngye!
Hosszú ideje Főiskolánk munkatársa volt és az
élet a lehető legjobb helyre vettette, hiszen imád-
ta a fiatalokat. Nincs még ma sem olyan ÁVF-
es, aki ne tudná, ki Ő. Mindenkihez mindig volt
egy kedves szava, vagy legalább egy mosolya.
Ha kabátunkat, esernyőinket pihentetni tettük
a ruhatárba, s Ő fogadott minket, az ember nem

tudta megállni, hogy ne elegyedjen Vele beszélgetésbe.
Szerettük Őt, s nem feledjük! Mindig a mi Zsóka nénink marad!

Emlékét megőrizzük!

KARRIER IRODA
Minden, ami aktuális!

Korábbi számunkban beszámoltunk arról, hogy szeptembertől meg-
kezdte működését Főiskolánkon a Karrier Iroda. Remélhetőleg már
mindenki felfedezte, hogy a IV. emeleten található, a HÖK szom-
szédságában.
Folyamatosan érkeznek az állásajánlatok, pénzkereseti lehetőségek,
melyeket azonnal közzé is teszünk a hirdetőtábláinkon.

Tegye meg minden-
ki az első lépést az
álláskeresés útján,
azzal, hogy odafi-
gyel a hirdetőtáblá-
kon megjelenő in-
formációkra! Hátha
megtalálja az álma-
iban szereplő állás
hirdetését!
Első rendezvé-
nyünket a Főisko-

la „Öregdiákjaival”
karöltve szerveze-
tük, „Karrier út –
Út a karrierhez”
címmel. December
7-én egy nagyon si-
keres kerek asztal
beszélgetésen ka-
pott mindenki vá-
laszt, a „Mikor
kezdjek állást ke-
resni?” „Kik kelle-
nek a cégeknek?” „Mit ér az ember, ha friss diplomás?” és még
számtalan kérdésre. Az álláshirdetésekről, a rendezvényekről szóló
tájékoztatók, információk továbbra is megtalálhatóak lesznek a Kar-
rier Iroda hirdetőtábláin, a IV. emeleten és az aulában, de hamarosan
a honlapon is olvasható lesz.
Ha van ötleted, javaslatod, észrevételed az iroda működésével, szol-
gáltatásaival, hirdetéseivel, rendezvényeivel kapcsolatban, küldd el
a karrieriroda@villanyi.avf.hu címre.

Karrier Iroda
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Crisan Mariann – Elnök
Igazából nem én pályáztam meg az elnöki posz-
tot, hanem jelöltek a pozícióra. Persze azért sej-
tettem, hogy fognak jelölni ☺, ezért nem ért nagy
meglepetés. Nagyon örülök neki, hogy a társa-
im úgy gondolják, hogy én vagyok a legalkal-
masabb az elnöki posztra, és hogy bíznak ben-
nem. Remélem, ez év végére minden feladatot
(pl. szeretnék egy jó csapatot kialakítani a HÖK-

ből, akik megfelelően tudnak együtt dolgozni) el tudok úgy látni,
ahogy szeretném, és ahogyan azt elvárják tőlem. A poszt betöltésé-

vel különböző területeken nagyon sok tapasz-
talatra tehetek szert és fejlődhetek.

Kisvári Dávid  – Általános alelnök
Be kell vallanom, hogy meglepett a jelölés,
ugyanakkor nagyon jól esett, hogy ekkora biza-
lommal vannak irántam a HÖK-ösök. Ez a poszt
egyrészt lehetőség és feladat számomra, más-

15 perc hírnév
Már több hete bevéstem a naptáramba: november 20. –
TDK. A dolgozatom leadása óta készültem „lelkiekben”,
hogy elő is kell adnom, amit leírtam. Egyszerűen hangzik,
de biztosíthatok mindenkit: koránt sem az!
November 20-án hosszú öntréningezés eredményeképpen
már többé-kevésbé magabiztosan léptem be a Főiskolára,
ahol találkoztam a társaimmal, és nyugtáztam, hogy a tár-
saság nagy része ugyanolyan ideges, mint én. A harmadik
emeletre érve – a regisztrációt követően – minden induló
és bíráló kapott egy-egy ajándékcsomagot, frappánsan
ÁVF-logós táskába csomagolva.
Kilenc órakor rövid megnyitóval kezdődött a verseny. Én a
HR-szekcióban indultam; ami egy kisebb termet kapott a
harmadik emeleten. Fél 10-kor Szakács Ferenc tanár úr nyi-
totta meg az ülést. Úgy érzem az előadásom jól sikerült,
bár vétettem pár taktikai hibát. De rendkívül kellemes él-
mény volt, hogy amint befejeztem az előadást, szinte az
összes zsűritag és néhány társam is kérdezett, ezzel jelez-
vén, hogy felkeltette a téma az érdeklődésüket, és számomra
ez volt a legfontosabb.
Ami meglepett, hogy még egy ilyen versenyen is volt olyan,
akinek a viselkedését kissé „sportszerűtlennek” éreztem.
A verseny eredményhirdetéssel és egy közös ebéddel zá-
rult, amelyen megbeszéltük a tapasztalatainkat.
Bár a megmérettetésnek még nincs vége, elmondhatom,
örülök, hogy elindultam ezen a versenyen, mert nagyon
sok tapasztalattal lettem gazdagabb, és mindenkinek javas-
lom, hogy ragadja meg a lehetőséget, amikor eljön az ő 15
perce… ☺

Müller Orsolya

Az Általános Vállalkozási Főiskola
intézményi Tudományos Diákköri
Konferenciája november 20-án négy
szekcióban zajlott. Az alábbi helye-
zések születtek:

MARKETING SZEKCIÓ
I. HELYEZETT: Révész Laura (ÜK/N/IV.): Egy családi vállalkozás marke-
tingstratégiája „Utazás a cseresznyemag körül” (Témavezető: dr. Szalai Ibo-
lya, főiskolai docens)
II. HELYEZETT: Döme Csilla, Csortos Linda (NK/N/IV.): Marketingkom-
munikációs eszközök egy kisvállalkozásnál „A hangszernek lelke van” (Témavezető:
dr. Szalai Ibolya, főiskolai docens)
KÜLÖNDÍJ: Szép Judit Éva (ÜK/N/III.): A sokat vitatott network marketing a XXI.
században (Témavezető: dr. Bárd András, főiskolai tanár)

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT SZEKCIÓ
I. HELYEZETT: Várhegyi Tamás (VSZ/N/IV.): E-toborzás (Témavezető: Karcsics
Éva, főiskolai adjunktus, Skultéty Viktor [AVIS], Fejér Tamás [Human Resource kft.])
II. HELYEZETT: Marosné Kuna Zsuzsa (NP/E/II.): Nem csak a húszéveseké a világ,
avagy az érett humán tőke befektetése (Témavezető: dr. Kuti Éva, főiskolai tanár)
III. HELYEZETT: Müller Orsolya (VSZ/N/III.): A bevándorlók helyzete Párizsban
(Témavezető: Karcsics Éva, főiskolai adjunktus)
IV. HELYEZETT: Pandur Géza Balázs (VSZ/N/III.): Íráselemzés a HR szolgálatá-
ban (Témavezető: Karcsics Éva, főiskolai adjunktus, dr. Balog Edina [Grafológiai In-
tézet])

KOMMUNIKÁCIÓ SZEKCIÓ
I. HELYEZETT: Kiss Lilla (ÜK/N/III.): Testre szabott kommunikáció (Témavezető:
dr. Opitz Éva, főiskolai tanár)
KÜLÖNDÍJ: Ring Anita, Csiki Edina (VSZ/N/III.): A T-mobile váltás kommuniká-
ciós mixe (Témavezető: dr. Szalai Ibolya, főiskolai docens)

VEGYES (NEMZETKÖZI, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, PÉNZÜGYI)
SZEKCIÓ
II. HEYLEZETT: Dubnicky-Szabó István (VSZ/L/IV.): Hogy ne legyen krach.
Csődelőrejelzési modellek. (Témavezető: Böcskei Elvira, főiskolai adjunktus)
KÜLÖNDÍJ: Orosz Krisztián (VSZ/N/IV.): Németország és az angolszász nagyha-
talmak gazdálkodása a II. világháború alatt (Témavezető: dr. Benkő Péter, főiskolai
tanár)
DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT: Sárinszky Anett, Mitsyk Julianna (NK/N/II.): Be-
léphetne-e Törökország Románia és Bulgária után az EU-ba? (Témavezető: dr. Csillik
Péter)

Radnóti István

részt pedig felelősség, hogy teljes körű és precíz munkát végezzek.
Igyekszem minden kritériumnak megfelelni, s az általános felada-
tok mellett kellően innovatívnak lenni; ezzel is elősegítve a Hallga-
tói Önkormányzat fejlődését.

Susán Andrea – Operatív alelnök
Az az igazság, hogy a tavalyi helyzettel ellentét-
ben, az idei választásokon nem ért váratlanul az a
tény, hogy jelölést kapok az operatív alelnöki poszt-
ra. Azt hiszem utolsó feladatommal bizonyítottam
is, hogy alkalmas vagyok erre a pozícióra, hiszen
az idei Gólyabál a szervezést tekintve jól sikerült.
Ha valakinek ez mégsem lett volna elég, annak a

 bizalmát azzal próbáltam ismét elnyerni, hogy azokat a tevékenysé-
geket, amelyeket eddig véghezvittem, azokat ebben az évben is tel-
jesítem, és ha lehet megpróbálom felülmúlni. Nagy örömömre eze-
ket az ígéreteket egy ember kivételével mindenki bizalommal fogad-
ta, így még egy évig én töltöm be a HÖK operatív alelnöki posztját. 

Farkas Eszter

Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy a HÖK-nél
az új vezetőség tisztújítása következik. Az eredmény megszületett!
Most megismerkedhetsz az újdonsült vezetőséggel!
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Izzadságcseppjeim,
avagy interjúféle Vígh László tanár úrral

Nyári egyetem külföldön!

Az Externáliák rovatban az Olvasó mindig a
külföldhöz vagy utazásokhoz kapcsolódó cik-
keket találta, így az én beszélgetésem élmé-
nyei Vígh László tanár úrral is itt kap helyet.
Magyarországon kívüli tevékenységeiről, és az
ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, annak ta-
nulságairól beszélgettünk.

Mikor fogadott és elmondtam neki, hogy mi-
ről is szeretnék írni, egy kis mosollyal vette
tudomásul, de lehet, hogy nehezére esett nem
nagyot nevetni. Kisebb gátat helyezett a lelke-
sedésem elé, amikor feltettem első kérdésem,
amivel úgy éreztem, nálam van az adu ász. Így
hangzott: „Tanított-e külföldön?” Gondoltam
ezzel kapcsolatban ezer, és egy kérdést tudok
még feltenni, és már kész is a legnagyszerűbb
interjú. A tanár úr ezzel szemben meglepő gyor-
sasággal rávágta, hogy „nem!”. Mosoly ült ar-
comra és megjelentek az első izzadságcseppek
a homlokomon. Hozzáfűztem egy-két „ööö”-t
és folytattam a érdeklődést. Megkérdeztem ez-
zel kapcsolatban, hogy nincsenek-e ambíciói,
hogy mégis tanítson külföldön, és szinte már
hallottam a választ, még mielőtt kimondta vol-
na. Felcsengett az ismerős szó: „Nem!” Ren-
des volt, látta, hogy kezdek szenvedni, így el-
mondta, hogy nem érzi szükségét annak, hogy
kimenjen és elmondja azt, amit egy ottani ta-
nár is el tud magyarázni. Másrészt meg ha ki-
menne – példának Svédországot hozta fel –
akkor biztos, hogy valami magyar dolgot vár-
nának el tőle az előadásain, és ehhez semmi

kedve nincs. Nagyon meggyőzően érvelt, meg
is győzött, nem folytattam e téma további kive-
sézését. Kicsit fájt, hogy kudarcba fulladt a
„nyerő” témaköröm. Eredetileg az is jó lett vol-
na, hogy ha csak elmondja a tanár úr egy kül-
földi élményét és erre adta talán – a sok közül –
a legmeglepőbb választ: nem nagyon volt, és
nem is szeretne külföldre utazni – főleg nem
Európán kívülre. Fölöslegesnek titulálta, hogy
elmenjen keletre vagy nyugatra. Ezt a konzer-
vativizmusával magyarázta.
Az idő – és az interjú – nem áll meg, nekem is
tovább kellett haladnom. Elmesélte, hogy az
Egyesült Királyságban volt gyakorlaton a Ver-
senyképességi és Innovációs Keretprogram
(CIP) keretein belül, ahova félévente csak egy
embert választanak ki, mindig máshonnan. Ott
az volt a feladata, hogy bizonyította, a beruhá-
zások struktúrája nem egészen jó, valamint ada-
tokat kezelt. A másik – külfölddel kapcsolatos
– története egészen Celle vaárosáig röpített
minket. Ott van egy menedzsment akadémia,
ahol a Phare-programban vett részt. Itt a kelet-
európaiaknak (cseh, román és magyar) tartot-
tak előadásokat a marketing módszerekről. Arra
a kérdésemre, hogy hogyan fogadták őt, vagyis
a magyarokat, azt felelte, hogy beskatulyázták,
azt hitték sokkal kevesebbet tud az adott témá-
ról. Itt az a kép jutott eszembe, amikor kisko-
romban oktattak a „nagy felnőttek” a megálló-
ban: „Látod, ez itt egy busz, utazni lehet vele!”.
Én ekkor arra gondoltam, hogy: „Na ne mondd,
komolyan…?”. Jót nevettem magamban.

Körülbelül innentől változott meg az egész in-
terjú menete, és a „kérdező-felelő”-ből egy szin-
te magánéleti beszélgetés lett. Még kellemesebb
lett a hangulat. Gondoltam, ha úgysem bővel-
kedek „hivatalos” kérdésekben, legalább kielé-
gítem a kíváncsiságom, amit mindig is meg
akartam kérdezni. Ebben a tanár úr jó partner-
nek bizonyult, minden Európával kapcsolatos
kérdésemre válaszolt. Mondta, hogy szívesen
elutazna Észtország mellett Izlandra is. Csodál-
kozó tekintettel megjegyeztem, hogy nekem
arról az országról a hideg jut eszembe (meg az,
hogy ilyen klímába ki a csuda menne), de el-
oszlatta minden ezzel kapcsolatos sztereotípiá-
mat. Mesélt az ottani utcákról, amik melegsé-
get árasztanak a járókelőknek az alattuk lévő
gejzírek által.
Kötötten indult, kötetlenül fejeződött be. Talán
legrövidebben így tudnám jellemezni Vígh
László tanár úrral eltöltött fél órámat. Orromra
kötötték, hogy mindenképp legyen tanulsága a
beszélgetésnek. Ez megvolt! Megtanultam,
hogy akármilyen nehéz is, nem szabad sztere-
otípiákba esni, csak miután az ember meggyő-
ződött róla, hogy igaz. Nekem, mint kezdő új-
ságírónak mindenképp tanulságos volt, hogy
akkor is megy tovább az élet, ha homok kerül a
gépezetbe. És ezzel kapcsolatban pedig a lehe-
tő legkreatívabb dolog az volt, hogy ennek el-
lenére sikerült „összehoznunk” egy teljes érté-
kű cikket az Externáliák rovat decemberi szá-
mába!

Kiss Norbert

Tapasztalatairól mesél nekünk Zorkóczy
Zsolt VSZ/N/IV. hallgató, aki idén nyáron
Olaszországban volt nyári egyetemen.
Hol hallottál erről a lehetőségről?
Pár barátom a Corvinus Egyetemre jár, és ők
meséltek a nyári egyetemről és az AEGEE
szervezetről, amely szervezi, s mivel nagyon
sok jó dolgot hallottam róla, elmentem a be-
vonó táborba Székesfehérvárra, majd befi-
zettem a tagdíjat, ami 4500 Ft egy évre. Ezek
után már csak ki kellett választanom azt a
helyet, ahova szívesen mentem volna, s írni
kellett egy motivációs levelet, ami alapján
kiválasztják a diákokat.
Milyen kritériuma van a bekerülésnek?
Mindössze annyi, hogy valamely felsőokta-
tási intézmény hallgatója legyen az ember,
illetve tagja legyen az AEGEE-nek, ami csak
a tagdíj befizetését jelenti...
Miért pont Olaszország?
Először is Salerno, és azért, mert ismerőse-
im voltak ott előtte ugyan ezzel a lehetőség-
gel, és nagyon sok jót meséltek róla, illetve
hallottam, hogy gyönyörű hely.
Milyen nemzetiségű fiatalok voltak még ott?
Spanyolok, hollandok, németek, szlovákok,
szlovénok, szerbek, ukránok, görögök, mál-
taiak, magyarok, oroszok, olaszok. Rendkí-
vül jó társaság alakult ki. Több emberrel az-

óta szinte napi kapcsolatban vagyok az
interneten keresztül, illetve meglátogatjuk
egymást, amikor lehetőség van rá.
Mivel teltek a napjaitok?
Az olasz kultúra megismerésével, „european
night”-on, ahol az összes többi résztvevő or-
szág nemzeti italát, ételét, szokásait, kultú-
ráját megismerhettük. Persze szinte minden
nap buliztunk, utazgattunk, tájat néztünk.
Megnéztük Pompei-t és pár gyönyörű város-
kát, tengerpartokon strandoltunk, rengeteg
közös programban vettünk részt, megismer-
tük az „AEGEE Spirit”-et.
Ez mit takar?
Az egész két hétnek a „feeling-je”, buli, is-
merkedés, programok, gyönyörű helyek, ér-
dekességek, tanulás és mindenki közvetlen a
másikkal, de ezt nehéz elmondani… Például
majdnem mindenki sírt a búcsúzáskor J, mert
szerettünk volna még maradni.
Jövő nyáron mész?
Mindenféleképpen, remélhetőleg Spanyolor-
szágba. Egy életre szóló élményt szerzek és
még tanulok is, ráadásul nem kerül sokba!
120-150 Euro két hétre a részvételi díj (kaja,

pia, szállás, programok, belépők), az oda-
vissza utazást nekem kell elintéznem, de egy
jó időben lefoglalt fapadossal ez már 20000
forintból megoldható.
Ha valaki szeretne menni, akkor mi az első
lépés a jelentkezéshez?
Keresse fel a Corvinus Egyetemen az
AEGEE, irodát és kérjen bővebb informáci-
ót, illetve a
http://www.karl.aegee.org/ és a
http://www.aegee.hu/ oldalakon találhat pár
fontosabb információt.

Biró Lóránt
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Véget ért a szakmai gyakorlatom, búcsút
kellett vennem Corfu-tól (amit nem bánnék,
ha nem örökre szólna), és ha már gazdasá-
gi főiskolára járok, hát akkor ideje beszá-
molót készíteni a történtekről. Mit is mutat
a mérleg, a plussz öt kilón kívül?

A legzöldebb görög szigeten töltöttem 13 he-
tet, azaz 90 napot, vagyis 2126 órát. 496 órát
munkálkodtam, ezalatt különösen szoros vir-
tuális kapcsolatot építhettem ki az athéni ho-
telekkel. De volt beszédesebb társaságom is,
a munkatársaim: egy magyar, egy cseh, egy
szlovén, öt szlovák, hat francia, két holland,
egy ír, egy angol, egy ruandai, egy eredetileg
indiai származású angol állampolgár és két
német. Azért láttam görögöket is, a munka-
helyen is volt öt.
Részt vettem egy elsősegély kurzuson, és gö-
rög nyelvtanfolyamon is. Ennek végén pedig
sikeresen abszolváltam a prekezdő bazi nagy
görög tesztet.
Megtudtam, hogy Görögországban nem ve-
hetek egy nagy krumplit, csak sok kicsit.

Sikeresen a szerve-
zetembe juttattam
egy ezelőtt ismeret-
len táplálékot – a po-
lipot.
Megtanultam, mit
jelent a rugalmasság,
a környezet változá-
saihoz való gyors al-
kalmazkodás – a gö-
rögöknél nem ritka,
hogy a reggel kiadott
feladat a nap folya-
mán változik, míg
este teljesen az ellen-
kezőjét kérik szá-
mon.
Felismertem, hogy a
nevem – Kiss – multijelentéssel bír, vagyis
alacsony magyar vagyok, angol puszipajtás,
francia lepény és szlovén ecet. Rengeteg túl-
élési trükköt tanultam, például felvilágosí-
tottak, hogy is lehet elkerülni a túlsúlyos bő-
röndök miatti büntetést.

Szinte még csak tegnap kezdődött kis bécsi
„kiruccanásunk”, de most érezzük először,
hogy hamarosan vége, csomagolhatunk és
mehetünk haza.

Az életünk még mindig rendkívül mozgal-
mas, de a szórakozás, városnézés helyett most
már abszolút a tanulásé a vezető szerep. Azért
szakítunk időt kikapcsolódásra is, – Bécsben
fantasztikus a karácsonyi hangulat és renge-
teg a rendezvény –, de egyre többet ülünk a
koliban, és próbáljuk elsajátítani a tananyagot,
amit sokszor nem is olyan könnyű. Képzeljétek
el például, hogy pár órát tanulsz angolul, aztán
szótárazgatsz még egy kicsit németül, végül
estefelé pihenésként készülsz az otthoni szá-
monkérésekre… Nem győzzük hangsúlyozni,
hogy a vizsgák mellett rengeteget kell prezen-
tálnunk, amik nagyon hasznosak, mert olyan
rutint szerzünk, mint a reggeli fogmosásban. A
tanárok ezenkívül nagy hangsúlyt fektetnek a
csapatmunkára, általában kisebb csoportokban
szoktuk tartani az előadásokat.
Egyik legemlékezetesebb bécsi élményem is
egy ilyenhez kötődik. Beosztottak minket ötös

csoportokba nemzetközi marketingen, és az
volt a feladat, hogy összehozzunk ötvenperc-
nyi igényes előadást a francia borok repozí-
cionálásáról Ausztriában. Először egyszerű-
nek tűnt. A csapat egy francia srácból – aki
természetesen a francia borok szakértője volt
–, egy igazi katalánból, egy török fiúból és
egy japán srácból és jómagamból állt. Ren-
geteg szenvedés, kínlódás és hihetetlen
mennyiségű röhögés után összeállt egy majd-
nem másfél órás prezentáció, amit igen vi-
dáman adtunk elő, szóval nagy sikerünk volt.
Ugyan már egy jó ideje Bécsben vagyunk,
de jelentjük, még mindig angolul beszél
majdnem mindenki, néha már az az érzésünk,
hogy az osztrákok kisebbségben élnek a sa-
ját fővárosukban. (Ami annyira nem is áll
messze az igazságtól!)
Mint már említettük, Budapestre is tervezünk
kirándulást, ami december első hétvégéjén meg
is fog valósulni. Az biztos, hogy mindenkinek
felejthetetlen élményben lesz része, ha körbe-

Egy „unhellén” próbatételei
avagy bûzlik-e valami Görögországban?

És rájöttem, hogy ezt a mérleget még a na-
gyon kreatív könyvelők sem tudnák egyen-
súlyba hozni, mert sokkal több lett az esz-
köz, mint a forrás.

(Vége)
Kiss Krisztina

kalauzoljuk a csapatot Budapesten, aztán meg-
mutatjuk a pesti éjszakát, esetleg még az ÁVF-
re is betévedünk. ☺
Egy biztos, nemzetközi csapatunk egyre in-
kább összeforr, betekinthettünk különböző
szokásokba, testközelből megismerhettünk
más kultúrákat, és legelső sorban rengeteg új

Bécs, az utolsó felvonás

barátot szereztünk, akikkel mindenképpen
tartani fogjuk a kapcsolatot, mivel együtt él-
tük meg életünk egyik legnagyobb kalandját.
Miután ezt elolvastátok, rohanjatok fel Novák
Mária nemzetközi koordinátorhoz, vagy írja-
tok nekünk e-mailt, mert hiba lenne egy ilyen
páratlan lehetőséget kihagyni, mint fél évet
eltölteni az Erasmus ösztöndíj keretében va-
lahol Európában.

/Kérdéseiteket továbbra is szívesen fogadjuk,
(persze ha vannak) az alábbi e-mail címeken:
eszterbittmann@hotmail.com; szferke@t-
online.hu/

Bittmann Eszter, Szepesi Ferenc
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NÉVJEGY

Miért választottad az ÁVF-et? Hogy kerültél
ide?
Amikor végzős voltam a középiskolában, ba-
rátnőmmel elhatároztuk, hogy mindegyik isko-
lába ellátogatunk a nyílt nap keretében, ahova
jelentkezni szeretnénk. Ezért jöttünk el az ÁVF
nyílt napjára is. Nagyon hasznos volt, minden-
kinek ajánlom, hogy mielőtt választana felső-
oktatási intézményt előtte informálódjon róla,
például így. Mikor beléptem az iskolába érez-
tem, hogy ide kell jelentkeznem, ide szeretnék
járni. Elragadott a légkör és a hangulat, sok
hasznos információval gazdagodtam, és nem
utolsó sorban felkeltették érdeklődésemet a sza-
kon tanulható tárgyak. Többek közt ezek a po-
zitív élmények segítettek abban, hogy az ÁVF-
et jelöljem meg első helyen.
Köztársasági ösztöndíjat is szereztél.
Mesélnél arról, hogy hogy sikerült
elérned, milyen erőfeszítések árán?
A Köztársasági ösztöndíj megszerzé-
sének feltétele, hogy két féléven ke-
resztül 4,5 fölött kell lennie a tanul-
mányi átlagnak. Ha ezt valaki teljesíti
akkor megpályázhatja az ösztöndíjat.
Az Üzleti kommunikáció szakon
2005-ben heten kaptunk Köztársasági
ösztöndíjat, ez mutatja, hogy nagyon
erős volt a csoport, hiszen nem min-
den szakon részesülnek ilyen nagy számban az
ösztöndíjból. Büszke vagyok arra, hogy én is
köztük lehettem. Egyik jellemző tulajdonságom
az, hogy ha szeretek valamit csinálni, azt leg-
alább 110%-on teszem. Az itt tanultak nagyon
érdekelnek és szeretem is, ezért nem esik nehe-
zemre foglalkozni velük, nem kerül különösebb
erőfeszítésembe, szívesen csinálom.
Nemrég jöttél haza Ausztriából, ahova a Leo-
nardo program keretén belül jutottál ki. Mi-
lyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagod-
tál?
A Leonardo ösztöndíjat többen is megpályáz-
tuk szakunkról, de csak három embernek volt
lehetősége kijutni az Üzleti kommunikáció
szakról elsőként. Egy Bécs melletti városban
voltam Breitenfurt bei Wien-ben, a Kolarz-
Leuten cégnél, amely lámpák gyártásával, va-
lamint kis- és nagykereskedésével foglalkozik.
A céget magát ismerősön keresztül találtam
meg, így sikerült pont oda kerülnöm. Számom-
ra nagyon hasznos volt, egyrészt a nyelv szem-
pontjából, úgy érzem sokat fejlődtem, másrész-
ről pedig szakmai tapasztalatokkal is gazdagod-
tam. Próbáltam olyan feladatokat elvégezni, ami
hasznos volt a végzettségem szempontjából is.
Mindenképpen ajánlom mindenkinek figyelmé-
be az ösztöndíjat, aki szeretne hasonló élmé-
nyekkel és megfelelő nyelvtudással gazdagod-
ni. Próbáljanak olyan céget választani, ahol gya-
korlatban is ki tudják próbálni az elméletben

elsajátított tananyagot. Viszont azt hozzá kell
tennem, hogy az osztrákok munkamorálja ki-
csit különbözik a magyarokétól. Ők sokkal fe-
gyelmezettebbek és nem viszik a munkahe-
lyükre a családi vagy magánéleti problémákat.
A munkaidő is sokkal tovább tart, többet kell
dolgozni.
Az idei ÁVF- Napokon a ti évfolyamotok szer-
vezett először sajtótájékoztatót. Milyen tapasz-
talatokkal, élményekkel gazdagodtatok?
A nehézséget az okozta elsősorban, hogy mi
voltunk az elsők, akik ilyet szerveztek, és nem
tudtunk korábbi tapasztalatokra támaszkodni.
Eleinte mi sem vettük olyan komolyan, mert
még nem tudtuk, hogy mekkora felelőséggel
jár. Ami még nagy problémát jelentett, hogy  a

jól párosítható az Üzleti kommunikációval, ez
egy teljesen új szemlélet ad. Tervem továbbá –
az eddigi nyelvvizsgáim mellé – még egy
nyelvvel megismerkedni, ez az orosz. Egyrészt
érdekel, másrészt pedig úgy látom, ennek a
nyelvnek fogom hasznát venni a jövőben.
Szabadidődet mivel töltöd?
Elsőként a néptáncot említeném. Korábban
éveken keresztül táncoltam, és mivel nagyon
szerettem és hiányzik, ezért most úgy döntöt-
tem, hogy újra elkezdem. Ezenkívül ha tehe-
tem, hazautazok a családomhoz és barátomhoz,
és velük töltöm szabadidőm nagy részét.
Egyébként sokat olvasok, szeretek kirándulni,
túrázni, utazni.
Közeleg a karácsony. Hogy ünnepled, hogy
készülsz rá?
Már mindenkinek megvettem az ajándékot.
Olyan ajándékokat szeretek vásárolni, amiről
tudom, hogy az illető régóta vágyott rá, és azt
szeretem jó előre beszerezni. A Szentestét csa-
ládi körben, otthon szoktuk ünnepelni Salgó-
tarjánban. A nagyszüleim is csatlakozni szok-
tak hozzánk ilyenkor. Majd másnap körbejár-
juk a családot, megajándékozzuk egymást, és
együtt töltjük a napot. Gyakran megyünk ilyen-
kor kirándulni a közeli Mátrába, különösen, ha
havas a táj. Azt hiszem idén is hagyományos
karácsonyunk lesz.

Kozó Anett

KEDVENC:
Könyv:  Jane Austin:

Büszkeség és balítélet
Film: Más világ
Zene: mindenevő vagyok
Időtöltés: túrázás

Legjobb tulajdonságod:
őszinte vagyok

Legrosszabb tulajdonságod:
szélsőséges vagyok

Ami elbűvöl:
nyíltság

Amit ki nem állhatok:
dohányzás, kutyák

másik szervező gárdával nem volt személyes
kontaktus, ami során valóban együtt tudtunk
volna dolgozni, hogy értékelni tudjuk a másik
munkáját. Elsősorban ez volt a köztünk kiala-
kult konfliktusok oka, ezért nem értettük meg
egymás céljait, felelősségi köreit. Tanácsként
a következő évfolyamnak ezzel kapcsolatosan
azt tudom ajánlani, hogy sokkal hamarabb ve-
gye fel a két csapat egymással a kapcsolatot, a
hatékonyabb együttműködés érdekében. Ettől
függetlenül szerintem jól sikerült a sajtótájé-
koztató és büszke vagyok a csoportunkra, mert
nagyon jól helytállt, igazi csapatmunka volt.
Szakdolgozatod már leadtad. Diploma utáni
terveid?
Ausztriából való hazatérésem után csak az volt
a fontos, hogy a szakdolgozatom időben elké-
szüljön és leadjam határidőre. Miután ez sike-
rült, elkezdtem munkát keresni, mert januártól
szeretnék már dolgozni. Visszautalva a Leo-
nardo ösztöndíjra, sok új célom, tervem lett.
Már biztos vagyok abban, hogy abban a mun-
kakörben szeretnék elhelyezkedni, amit tanul-
tam. Elsősorban a marketing és a  PR érdekel,
de ezenkívül a pénzügy is felkeltette érdeklő-
désemet, ezért is jelentkeztem  a Gazdálkodás
és menedzsment szakra ide az ÁVF-re levele-
ző tagozatra. Diploma utáni tervem tehát az,
hogy sikerüljön elhelyezkednem és megszerez-
zek egy másoddiplomát. Említettem, hogy ér-
dekel a pénzügy és meglátásom szerint nagyon

Tolmácsi Fanni
ÜK/N/IV.

Az Üzleti kommunikáció szak végzős hallgatója.
Nemrég jött haza Ausztriából, ahol szakmai gyakorlatát töltötte.

Kedvenc időtöltése a néptánc. Beszélgetőtársam Tolmácsi Fanni.
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Hogyan vezetett útja Főiskolánkig?
A családban hagyomány a könyvek szeretete.
Szüleimnek nagy könyvtára volt, nekem is több
mint kétezer kötetes könyvtáram van otthon, így
a könyvtár mint olyan, természetes részét ké-
pezte az életemnek. Maga a Főiskola pedig úgy
került a képbe, hogy Antal Jánossal régen együtt
dolgoztam. Amikor itt üresedés volt, segített.
A könyvtáros asszisztensi tanfolyamot már itt
végeztem el, korábban tanítói és Waldorf-taná-
ri diplomát szereztem. Hetedik éve dolgozom a
könyvtárban. Ennél a munkánál csak a waldorf-
iskolai tanítás volt szebb, mert még közvetle-
nebb kapcsolatom volt a gyerekekkel.
Hogy érzi itt magát?
Nagyon jól természetesen, de nem azért, mert
ilyenkor ezt illik mondani, hanem mert  segít-
hetek a hallgatóknak, tanároknak egyaránt.
Gyakran előfordul, hogy az első éves hallgató
teljesen tanácstalanul áll a pult előtt. Megkér-
dezem a témáját, kihozok 10-12 könyvet, és
boldog vagyok, ha ki tudja választani azt a pár
darabot, amiből tisztességesen fel tud készülni.
Munkám önállóan végezhetem, ugyanakkor
megkapok hozzá minden elméleti, gyakorlati,
technikai segítséget. Vezetőim, kolléganőim
segítőkészek és kedvesek.
Mi az, amit legjobban szeret az ÁVF-ben?
Talán a nyitottságát mindenre. Maga az épület
is nyitott. Sok olyan rendezvény kap otthont
benne, aminek semmi köze a Főiskolához, még-
is idekerülhet. A tanári kar is nyitott, érdeklő-
dő. Résztveszünk időnként személyiségfejlesztő
tréningeken, a hallgatók rendezvényein. Úgy
látom, minden újra nyitott az Iskola.
Könyvtárunk munkatársa. Pontosan mivel fog-
lalkozik Ön? Mit takar a munkája?
Már két éve a feldolgozás a fő munkám. Szá-
mítógépes rekordokat készítek a könyvekről,
hogy keresni lehessen az adatbázisban, de még
mindig szoktam segíteni a kölcsönzésben is.
Régen az volt a fő munkám, és meg kell mond-
jam őszintén, nosztalgiával gondolok rá. Kez-
detben munkám része volt a folyóiratok, napi-
lapok gondozása és a folyóiratcikkek feldolgo-
zása is.  Ez nagyon szép időszak volt, csak ki-
csit fárasztó. Hallgatóink létszámának örvende-
tes növekedése létszámfejlesztést eredménye-
zett a könyvtárban, így jobban tudunk szako-
sodni. A könyvállomány feldolgozása elenged-

hetetlen a számítógépek széleskörű – így a köl-
csönzésben való – alkalmazása miatt. Lénye-
gesen könnyebbé, gyorsabbá vált a kölcsönző,
tájékoztató munka.
Milyen a kapcsolata a dolgozókkal, diákok-
kal?
Sajnos a diákokkal leszűkült valamelyest a köz-
vetlen kapcsolatom. Ezért is örülök a hétfői
ügyeleteknek, ilyenkor felelevenednek a régeb-
bi ismeretségek, és megismerem az új hallga-
tókat. Meglepő módon az ÁVF-re udvarias, jól
nevelt diákok járnak, szemben például az ifjú
magyar műszaki értelmiség viselkedésével a 6-
os villamoson… Tényleg nagyon-nagyon ren-
des, udvarias fiatalok járnak ide. A kollégák-
kal is jó a kapcsolatom, azzal együtt, hogy a

golok egy sapkát vagy sálat. Van kutyám, vele
rengeteg időt töltök a parkban, sokat sétálunk.
Zenét hallgatok és a filmeket is nagyon szere-
tem, természetesen a könyvek után. ☺ Vasár-
naponként hátizsákos túrákat teszünk a fővá-
ros környéki hegyekben, de nem ritkák a 3-4
napos túrák sem, távolabbi tájakra, akár kül-
földre is. Édesapám idén lépett a 80. életévé-
be. Turistaegyesületünk alapító tagja, tisztelet-
beli elnöke. November 5-én búcsúztattuk mint
aktív túravezetőt. A kép tavaly télen készült
egy mátrai túrán. Édesanyámmal – aki egyidős
Apukámmal – állunk az „ország tetején”.
Nyakunkon a karácsony. Ön hogy ünnepli,
hogy készül rá?
Szép karácsonyunk lesz, a húgom ugyanis

Amerikában él, de idén hazalátogat
az ünnepre. Neki három fia van.
Csomádi házukban jön össze a
nagycsalád és együtt ünnepelünk. A
készülődés, a menü teljesen hagyo-
mányos, talán egy kicsit többet gon-
dolunk az ünnep eredeti okára – a
FÉNY születésére – mint az manap-
ság szokásos. Azt hiszem az idei
emlékezetes karácsony lesz.
Milyen ajándéktippjei vannak?
Origamizni is szeretek. Nagyon
praktikus és személyre szóló aján-
dék lehet. Gyöngyfűzéssel is foglal-
kozom. Főként a fiam (ügyeletes)
barátnőinek tetszik, pl. egy kis fül-
bevaló, vagy nyakék, ami gyöngy-
szövéssel vagy fűzéssel készül. Ter-

mészetesen a legszebb ajándék a könyv.  Már
most vásárolom leendő unokáimnak a Kisva-
kond kalandjait. Fiamnak receptes könyveket
vásárolok a világ minden tájáról. Már tudom,
hogy tőle egy Vallejo kötetet fogok kapni.

Kozó Anett

   KEDVENC:
Kedvenc könyv: Márai Sándor:

Füveskönyv és Oscar Wilde:
A boldog herceg

Kedvenc film: David Lynch: Dűne és
a Gyűrűk Ura trilógia

Kedvenc zene: minden műfajból a
klasszikusok

Legjobb tulajdonságom:
türelem

Legrosszabb tulajdonságom:
maximalizmus

Ami elbűvöl: a természet
Amit ki nem állhatok: hazugság

könyvtár viszonylag zárt kör, de az étteremben,
vagy az előbb említett tanfolyamokon, évfor-
dulós és egyéb rendezvényeken tudjuk építeni
a kapcsolatot és ápolni a kialakult barátságo-
kat. Különböző értekezleteken való részvétel-
lel megoldott az információáramlás, a közvet-
len kapcsolat a Főiskolán zajló, lüktető élettel.
Családjáról megtudhatunk valamit?
Elváltam, és van egy 21 éves fiam, aki idén fe-
jezi be technikusi tanulmányait. A vendéglátó-
iparban fog dolgozni. Nincsenek káros szen-
vedélyei, szereti a jövendő szakmáját, segítő-
kész, szóval ő is egy nagyon aranyos, rendes
gyerek. (Hiszen az én fiam. ☺)
Ha jól tudom, Ön kreatív ember. Milyen tevé-
kenységben mutatkozik ez meg?
A Waldorf-tanár rajzot, kézimunkát, festést,
vagy házépítést ugyanúgy tanít, mint matema-
tikát vagy irodalmat. E tárgyak szerves részei a
tanárképzésnek, de a tanítóképzőt is rajz szak-
kollégiumon végeztem el. A horgolástól kezd-
ve a varrásig, hajvágástól a kozmetikázásig,
amihez kézügyesség kell azzal szeretek és tu-
dok bánni.
Mit csinál szabadidejében?
Például a tévét is úgy nézem, hogy közben hor-

Mándokiné Szûcs Ildikó
Immáron hetedik éve könyvtárunk aktív munkatársa, Waldorf-
tanár diplomás tanítónő. Rendkívül segítőkész a hallgatókkal.
Szabadidejében hátizsákkal járja a természetet.
Minden olyan tevékenységet szeret csinálni, amihez kézügyesség
kell. Mándokiné Szűcs Ildikóval beszélgetek.
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Karácsonyi
állatfajok

Évente visszatérő jelenség, hogy ka-
rácsony táján megváltozik az embe-
rek viselkedése, átlényegülünk: né-
hányan kikelünk magunkból és
akadnak – sajnos bőven –, akik
visszalépkednek egy-két fokot a ci-
vilizációs létrán. Ennek megfelelő-
en a szent ünnep előtt különböző
„állatfajok” jelennek meg az utcán,
főleg a bevásárlóközpontokban.
Ilyen például a csont és bőr agyon-
szolizott /agyon?/ cica /mica/ – aki
ránézésre még az ételt sem maga
emeli a szájához, és nagy műgond-
dal cipel tucatnyi csomagból álló
ajándékcsokrot (minek a fele az
övé!), és a pasija szeretetét az aján-
dék árának nagyságával tudja csak
mérni. Aztán ott van a „ragadozó”,
az öltönyös manager típus, – télen
is napszemüveg, fuksz kötelező -
akit leginkább a karácsony előtti
napon 23.-án láthatsz, és aki a hely-
vadász nénikék gyorsaságával kap-
kodja le a dolgokat a polcról. És ter-
mészetesen vannak állatok, akiktől
táskájukat magukhoz szorítva félnek
az emberek, na ők azok, akik tud-
ják, hogyan lehet nyereséggel ab-
szolválni a nagy ünnepet. De!
Egy közös mégis van bennük: ők is
családokba, csoportokba, körökbe
gyűlnek 24-én este, és együtt mon-
dogatják: igen, ez a békesség, csa-
lád és szeretet ünnepe.
Boldog karácsonyt!

Kiss Norbert

Hol a hiba?
3 ember bemegy egy motelba. A recepciós mond-
ja, hogy 30 dollár egy szoba, így mindegyik fize-
tett 10 dollárt, és elment a szobába. Kicsit később a recepciós
rájött, hogy a szoba csak 25 dollár, ezért elküldte a hordárt a 3
férfihoz az 5 dollárral. Útközben a hordár nem tudta kitalálni,
hogyan ossza el egyenlően az 5 dollárt a 3 férfi közt, így mind-
egyiknek adott egyet,  kettőt pedig megtartott.
Eszerint a három férfi 9 dollárt fizetett, ami 27-et tesz ki. Ha
ehhez hozzáadjuk a hordár által megtartott 2-t, az összesen 29
dollár. Hol van az egy dollár?

Red Bull Kreativitás
Verseny

„Végy egy (vagy kettő, vagy tíz, vagy száz) doboz Red Bullt,
és... légy kreatív!” Mindössze ennyi volt a feltétele annak, hogy
valaki részt vehessen e sajátos megmozduláson. Sok lelemé-
nyes mű érkezett be, s a munkákból kiállítás nyílt.
Itt aztán volt minden: csocsóasztal, ananász, rubik kocka, ék-
szerek, újraértelmezett Mona Lisa; triviális, kevesebb munkát
igénylő, mégis szellemes alkotások, és összetett, gondos for-
matervezést bizonyító művek is. Nemcsak a reklámon volt ám
a hangsúly, hanem a szelektív hulladékgyűjtésre, illetve a fém-
doboz modernkori, művészi kihasználására is buzdít. Akár kor-
társ művészeti alkotásként is felfoghatók az átalakult dobozok.
Ha elmulasztottad és érdekelne, még rákereshetsz, hogy ízelí-
tőt kaphass… www.redbullkreativitasverseny.hu/galeria.html
Ha az energia italból szeretnél ízelítőt kapni, hát ne késlekedj,
irány a bolt, hiszen ez egy multifunkcionális ital, ami most, vizs-
gaidőszakban nagyon jól jöhet a tanuláshoz, de ha hosszú útra
indulsz, a vezetésnél is segít a koncentrációban!

Ivicsics Viktória

Az erdei verseny
Minden évben megrendezik az erdőlakók a
már hagyományos megmérettetést, amikor a
felcseperedő kis rókák megmutathatják, hogy
mit tanultak az elmúlt időszakban a bölcs és tapasztalt rókáktól.
A verseny tétje komoly, hiszen akik az elsők között végeznek, azo-
ké a dicsőség, őket ismeri el a kommuna, és persze őket irigylik
azok a társaik is, akik nem szerepeltek olyan jól. Vannak, akik a cél
érdekében doppinggal is próbálkoznak, de ők többnyire lebuknak,
hiszen a tapasztalt, öreg rókák szinte minden trükköt ismernek.
Csak néhány szerencsés csúszhat át a szűrőn.
Tehát figyelem, nemsokára meghúzzák a ravaszt, eldördül az a bi-
zonyos startpisztoly, és ne feledjük el, a győzelem íze mégis csak
akkor igazán édes, ha tudjuk, hogy igazi munka áll mögötte!

Bay Áron

Hibakeresõ
kézikönyv
szilveszterre
JELENSÉG: Hideg és nedves a
lábad.
HIBA OKA: Rossz szögben tartod
az üveget.
JAVÍTÁS: Forgasd az üveget addig,
míg az alsó része a mennyezet
irányába nem kerül.

JELENSÉG: Színtelen és ízetlen a
sör.
HIBA OKA: Kiürült a sörösüveg.
JAVÍTÁS: Kérj valakitől egy teli
üveget.

JELENSÉG: Mindenféle fények
villognak a falon.
HIBA OKA: Hanyatt estél.
JAVÍTÁS: Állj fel.

JELENSÉG: Tele van a szád
cigarettacsikkel.
HIBA OKA: Orra estél.
JAVÍTÁS: Lásd előző pont.

JELENSÉG: A sör ízetlen, a pólód
nedves.
HIBA OKA: Csukva van a szád,
vagy az arcod egy nem megfelelő
részéhez tartod az üveget.
JAVÍTÁS: Vonulj ki a fürdőszobába
és a tükör előtt gyakorolj.

JELENSÉG: A lábad meleg és
nedves.
HIBA OKA: Helytelen hólyag-
kezelés.
JAVÍTÁS: Keresd meg a legköze-
lebbi kutyát és fogd rá a dolgot.

JELENSÉG: A padló elmosódott.
HIBA OKA: Egy üres üvegen
keresztül nézed a padlót.
JAVÍTÁS: Kérj valakitől egy teli
üveget.

JELENSÉG: Mozog a padló.
HIBA OKA: Kidobtak a bárból.
JAVÍTÁS: Keress egy másikat.

JELENSÉG: A szoba teljesen sötét.
HIBA OKA: A bulinak vége.
JAVÍTÁS: Szállíttasd haza magad a
házigazdával.

JELENSÉG: A taxi belseje
mindenféle színű és formájú díszben
pompázik.
HIBA OKA: Gyomrod
túllépte alkoholtűrő
képességét.
JAVÍTÁS: Csukd be a
szád.

Gyűjtötte: Farkas
András

(Hosszas gondolkodás után olvasd el: A 2 dollárt nem hozzá-
adni kell a 27-hez, hanem kivonni, mivel visszafelé gondolkoz-
va, ha a hármat is levontuk a 30-ból, akkor a 2-t is kivonni kell.
És meg is van a 30!)

Gyűjtötte: Papp-Kuster Ádám
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Egy kiváló sport!
Ha már tél, akkor jégkorong, ez kis hazánk egyik di-

namikusan fejlődő sportága, egyre többen állnak be a hokisok közé,
egyre többen ülnek le a TV elé a nívós NHL után megnézni a magyar
hokibajnokság alakulását, a folyamatos Alba sikereket, vagy a Fradi és
az Újpest jégen vívott csatáit. Azt hiszem itt kell megemlítenem a no-
vemberben megrendezett Pannon Kupát is, melyen csapatunk kiváló
szereplésének köszönhetően csak a 3. s egyben utolsó játéknapon, a
döntő napján kapott ki gigászi küzdelemben a francia nemzeti csapat-
tól.
A válogatott, sajnálatos módon nem jutott ki a divízió I-es VB-re, de
érzésem szerint a világranglista jelenleg 22. helyén álló (egyszer, ha a
FIFA világranglistán is hasonló helyen állnánk, életem egyik legboldo-
gabb napja lenne) csapatnak nem kell sok idő, hogy ez is megtörténjen.
Drukkoljunk hát tovább is Szuper Leventének és társainak!

Tem Dániel

Kis Karácsonyi Tippek
Kiindulhatok magamból? Nekem személy szerint,  már
fáj a fejem attól, hogy mi lesz velem utána?! Leggya-
koribb kérdés: vajon túlélik-e a nadrágjaim a dőzsö-
lést? Vagy a repedéseket megint valamilyen erősen
hihető sztorival kell magyaráznom? Ezért a kevésbé
kreatívabbaknak mégis adnék néhány tippet, hogyan

tüntessék el a Csoda Fini Csokis Süti nyomait.
Már az előkészületeknél vígan megreformálhatjuk imádott Maminkat,
ha a több generációs hagyományt betartva a család titkos receptjét NE
ADJ ISTEN  (csak suttogva merem leírni is) ZSÍRRAL szeretné idén is
megvalósítani. Ilyenkor néhány jól irányzott ütéssel Jackie Chant meg-
szégyenítve  pöcköljük ki a zsíros bödönt a kezéből, és mielőtt felocsúd-
na, teremtsük a tenyerébe az extra szűz olívaolaj feliratú flaskát. Ha ezt
elég gyorsan kivitelezzük, már a koordinációnk is javul az otthoni „mentsd
magad”-aerobic hatására. Ha Mami esetleg nagy pislogások közepette
nem értené hadműveletünk miértjét, és nem tudja eldönteni, hogy két
nagy pofonnal, vagy egy „Fiam, te nem vagy normális!” felkiáltással
áldja meg a produkciónkat és a konyhát beterítő disznóhájat, vágjuk rá
magabiztosan: „Mami, Norbi most forogna a konyhájában, ha ezt lát-
ná!”. Ajánlom, ezután inkább rohanj ki a világból, de minimum a helyi-
ségből! Így már a levezető körrel is megvagyunk.
Ha már a kardiózásnál tartunk, gyorsítsunk rá a következővel: szentes-
tén az ajándékozás és az éjféli mise utánra a leghangulatosabb program,
ha elhúzunk egy techno buliba, ahonnan de. 11-kor kitámolyogva, mint
egy elvhű partyarc, essünk be nagynénink díszebédjére, ahol már ezek
után esélyed sem lesz nekiesni a töltött káposztának.
Na jó mi van még? Gondolkozzunk! Zsírégető hógolyózás egy kelleme-
sen bizsergető, cseppet sem vészjósló, fagyott erdő mellett! A helyszín
két szempontból is fontos lehet a radikális sikerre éhezőknek:
1. Az ország rettegett vérszomjas farkasa bármikor kikacsinthat a lom-
bok közül, hogy segíthessen lefutni a kismaratont, ami egészen a kórhá-
zig tart. Tanácsolom, hogy az iramot ne a szeretethiányos ordas diktálja,
mert lábakkal könnyebb futni… legalábbis szerintem. (Ellenvéleményt
elfogadok)
2. Ok: egy kissé felgyorsítva fogyink folyamatát állhatatos pajtásunk
segítségét kérve, kikötöztethetjük magunkat egy fához annak érdeké-
ben, hogy betarthassuk a hóböjtkúránkat! Nem árt barátunk lelkére köt-
ni, hogy a világ semmi kincséért sem (se aranyért, se kolbászért, se rubi-
nért, se sonkáért amit édesanyám csak Sean Connerynek becézget), szó-
val semmi esetre se sétáljon vissza értünk, amíg el nem értük a 40 kg-os
álomhatárt…

Tóth Nóra Anna

Idei év eredményei
Komoly munkával, és szép eredményekkel indult a 2006-2007-es
szezon a rögbiseknél! Ezekrol beszél most Szontágh Dániel, a Mó-
kusok edzoje.
Új tagok toborzásával kezdtük az évet, a Gólyatáborban, amit most már
utólag nyugodtan mondhatok sikeresnek, hiszen több nagyon tehetséges
rögbis újoncot is találtunk a gólyák között (Barna Richárd, Kemenczés
Péter, Kovács József Attila...). Mivel az egyetemi & főiskolai korosz-
tályban hét fős csapatok indulnak, a létszám miatt idén elkezdhettünk
foglalkozni a Mókusok 2. csapatával, melynek gerincét az előbbi nevek
adják. Ezzel tulajdonképpen megalapítottuk az első csapat utánpótlását!
Az edzések ebben az iskolaévben az ÁVF jóvoltából új helyen indulhat-
tak el, így a komfortosabb környezetben könnyebb volt foglalkozni az
igazi feladatainkkal. Egészen újfajta edzéseket kezdtünk el, melyek így
utólag igen eredményesnek mondhatók. Az eredmények magukért be-
szélnek!
2006. október 23-án a Magyar Köztársasági Rögbis Utánpótlás Ku-
pán korosztályunkban a második helyen végeztünk a Mókusok 1.
csapatával. (Sajnos ide csak egy csapatot nevezhettünk.)
Kiemelkedően jó eredménynek tartom a döntőben a Dunaújvárosi Főis-
kola ellen elért 14-15-ös eredményt. Hát igen, nem sokon múlt...
Nem váratott sokat magára a következő megmérettetés! Október 28-án
a Kecskeméten megrendezett Országos Diákolimpián egyetemi &
főiskolai korosztályban a Mókusok 1. a második, a Mókusok 2.
csapata pedig a hatodik helyezést hozta el!
Továbbiakban szeretnénk elérni még komolyabb eredményeket, ennek
érdekében egy 4 napos edzőtáborral kezdjük a 2007-es évet előrelátha-
tólag Zánkán. Terveink között szerepel az ÁVF Mókus Kupa megrende-
zése, ahová szeretnénk meghívni a magyar rögbi színe-javát. Jelenleg is
keressük ehhez támogatóinkat. Továbbá Andrási András (Kandris, GM/
N/I) fáradhatatlan munkájának eredményeképpen elindul a Pom-pom
Fan Club szervezése, toborzása is.

Szontágh Dániel

Téli sportok
Eljött az idejük a téli sportok szerelmeseinek, azok-
nak, akik odavannak azért, hogy nagy sebességgel
csússzanak le két lécen egy hegyről, vagy akrobati-
kus mozdulatokat téve ugráljanak, egy deszkával,
vagy éppen a korcsolyával próbáljanak szerencsét.
Ebben a novembertől februárig tartó hideg időben,

a karácsonyi családi ünneplés és a szilveszteri önfeledt mámoron kívül,
ezek az egyetlen igazán élvezetes dolgok, részemről.
Míg éppen ezerrel robogsz le a hegyről, nem kell törődnöd a világ dol-
gaival, nem foglalkoztatnak az aktuális vizsgaeredmények. Némi kikap-
csolódás ugye nekünk is jár, ezt megteheted némi forralt borral melegít-
ve egy kis sípálya melletti faházban, vagy miközben haverjaiddal ver-
sengsz, hogy ki tud nagyobbat ugratni snowboard-jával. Ha nem is síe-
lünk, de nem feledjük azokat az igazi kis hógolyózásokat, vagy hóem-
berépítéseket, melyet, szerintem kortól függetlenül, mindenki imád! A
másik nagy kedvencünk, melyet itthon egy kisebb lejtőn, vagy külföl-
dön a profin kiépített pályákon kedvel az ember, a jó öreg szánkózás,
mely gyermekkorunktól velünk maradt. Mindenkinek van otthon a pad-
láson, sufniban, egy gyermekkora óta mellőzött egyszerű lécekre szerelt
kis pad, amit ideje lenne újból elővenni, leporolni, és nekivágni hazánk
kis dombjainak. Jó lesz újra feleleveníteni azokat az emlékeket, melyek
gyermekkorunkban annyi szép pillanatot szereztek. Hajrá, tegyük élve-
zetesebbé ezt a pár zord, hideg hónapot!

Tem Dániel
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Pörögj! Pörögj! Pörögj! Széttárva
a kezem néztem fel az égre, és közben

gyorsan forogtam, sebesen perdültem körbe-
körbe. Az összes csillaggal együtt – amiket
biztos csak odaálmodott valaki egyszer – vált
habos kakaóvá az égbolt. Nagy csobbanás-
sal ugrottam fejest a bögre közepébe, a ka-
kaóhabok közé. Szálltak velem az esemé-
nyek.
Mintha egy szivárvány működését figyelhet-
tem volna meg belülről. A pirosak násztán-
cából egy női cipő lépett ki, aki primadonna-
ként járta a polkát, és mindeközben hango-
san kacarászott. Éles hangjától a színpad –
amin előadását tartotta – felgyulladt, és füst-
je fölött árnyak, és keselyűk repkedtek ren-

dezetlenül. Egy csapat kivált közülük, nagy-
részük a földbe csapódott és pénzérmékként
gördültek tova. Hangos csilingelés kísérte út-
jukat, amint egy rendezettebb, nyugalmasabb
táj felé haladtak. A szél segítette iramuk, így
mozgásuk annyira felgyorsult, hogy felfor-
rósodtak, és egy nagy, narancssárga henger-
ré olvadtak össze. A henger gurult tovább,
miközben csendes folyású, égszínkék pata-
kok csordogáltak le felszínén. Az egyik pa-
tak a völgyben kanyarogva elhalt, de csillo-
gó vizéből, csillogó tekintetű gyerekek ittak,
majd folytatták körjátékukat. Csendesen néz-

Volt, lesz,
van Gogh…

…legalábbis kiállítása a Szépművészeti Mú-
zeumban 2006. december 1-től 2007. márci-
us 20-ig. A poszt-impresszionista Vincent
van Gogh képei mellett olyan művészek al-
kotásai kerülnek még bemutatásra, akik ha-
tással voltak a festő művészetének kialaku-
lására (pl. Rembrandt, Delacroix, Caspar
David Friedrich). A tárlat jelentőségét mu-
tatja, hogy a kiállításra csaknem 30 múze-
umból érkeznek a remekművek, köztük az
amszterdami Van Gogh Múzeumból is.

tem őket, és nem értettem,
hogy miért nem szédül-
nek…
Én viszont szédültem. A
fűben fekve tértem ma-
gamhoz. Kerek szemmel,

bambán csodálkoztam rá a szürke környezet-
re, minek az ölén feküdtem. Felálltam és ha-
zasétáltam. Lassan, komótosan, színek nél-
kül. Ennyi kellett, hogy ötletet nyerjek a min-
dennapokra, hogy lényemet egy kicsit meg-
bolygassa, átjárja a fantázia.
Igaz, nem kezdtem újabb, vad pörgésbe, de
hiányzott volna, ha egyenesen, higgadtan,
pörgés nélkül térek haza.

Tóth Nóra Anna

Tisztában vagyok azzal, hogy ebben az idő-
szakban szinte elkerülhetetlenül meg kell
születnie egy karácsonyos, ünnepes cikknek,
persze a jól megszokott süti receptek és mi-
kulásos versikék mellett. Ez el-
kerülhetetlen. És miről is szok-
tak szólni ezek az irományok?
Ajándékozási tippekről, kará-
csonyfa-díszítési trendekről,
hogy mit is főzzünk a nagy csa-
ládi ebédekre, és persze a szere-
tet ünnepének fontosságáról. És
ha még nem éreztük át kellő
mélységében a ránk váró esemé-
nyek fontosságát, vagy csak
egyszerűen nem olvastunk ünne-
pi hangvételű cikkeket, hát úgyis vásárlási
és bizonyítási kényszer tör majd ránk a no-
vember elejétől fogva akciós-karácsony han-
gulatban villogó szupermarketektől, a last
minute szilveszteri utaktól, a George Bush-
os álarcoktól és a farsangkor nyuszivá át-

vedlett mikulás csokitól (hiszen ma már a cso-
kik is tudják, hogy folyamatosan meg kell fe-
lelni a keresletnek). Azonban ha túltekintünk
a ránk nehezedő nyomás okozta kényszeres-

ségünkön, megláthatjuk ünnepe-
ink szépségeit is. Ilyenkor ugyan-
is akármennyi tanulnivalónk len-
ne, akárhány irányba kellene ro-
hannunk a világba, hogy intéz-
kedjünk, „hasznos” dolgokkal
töltsük az időnket, képesek va-
gyunk lemondani róluk, áldoza-
tokat hozni az együttlét érdeké-
ben, legyen szó családról vagy
barátokról. Az érdekes csak az,
hogy miért kellenek ehhez a

megszokott szokások. Vagy mégiscsak kel-
lenek, hogy értékelni tudjuk ezen ritka pilla-
natokat és a velük járó kilépést a körülöttünk
dühödten ugráló, ketrecszaggató majmok vi-
lágából?

Lengyel Brigitta

Piramis koncert – Budapest Sportaré-
na – december 26-án

Kispál és a Borz koncert – Művésze-
tek Palotája – december 30. Évadzáró kon-
cert új köntösbe bújtatott dalokkal, vendég-
művészekkel, csendes, ülős hangulatban.

Rockaréna – Budapest Sportaréna –
február 2-3. A kétnapos
fesztivál keretében 12 le-
gendás rockzenekar lép
fel az aréna színpadán. A
teljesség igénye nélkül:
Hobo, Edda, Bikini, Skor-
pió, Deák Bill Blues
Band, Beatrice és P. Mo-
bil.

Mi vagyunk a musi-
cal! – Madách Színház –
december 21. A magyar

musical 45. évfordulójáról emlékeznek meg
a 18 legsikeresebb darabból felcsendülő da-
lokkal.

Műanyag – Néprajzi Múzeum – február
4-ig. Különféle műanyagból készült egysze-
rű, hétköznapi tárgyak és csúcstechnológiá-
val előállított sporteszközök, implantá-
tumok, bútorok, iparművészeti tárgyak, me-

lyek részét képezhetik
mindennapjainknak.

Kettő egy pár, szere-
lem, udvarlás, esküvő a
XX. században – Népraj-
zi Múzeum – február 4-ig

A nő mint identitás-
konstrukció –Tandem
Café – január 15-ig. A Bu-
dapest Photobloggers tag-
jainak fotókiállítása.

  Feltöltõdés

Megszokott szokások
Cikk a Télapó, a Karácsony, a Szilveszter, a Farsang és társai

szellemében

Ajánló-m
A holland festő életéről érdemes tudni, hogy
1853-ban született Groot-Zundert-ben, egy
református lelkipásztor elsőszülött fiaként. A
középiskola elvégzése után Hágába ment
dolgozni nagybátyjához, majd 23 évesen apja
tevékenységét akarta folytatni. Teológiát ta-
nult és szénbányászok gyermekeit tanította
írni, olvasni. Ekkor már festett is szabadide-
jében. Hazatérte után családjával megrom-
lott a kapcsolata egy „szerencsétlen szerel-
mi ügy miatt”. Egyetlen rokona, aki élete
végéig tartotta vele a kapcsolatot, testvére,
Theo volt. 650 levél maradt fent levelezésük-
ből. Párizsban, majd Provance-ban festett. A
természet szépsége és a színek teljesen le-
nyűgözték, ám betegsége lassan eluralkodott
rajta. Szanatóriumba került, ahol nagyon ter-
mékeny volt, ami a festészetet illeti, de be-
tegsége gyógyíthatatlannak bizonyult. 1890-
ben lett öngyilkos. Elmebetegségének fajtá-
ja mai napig ismeretlen. Művészetével nem
félt szembeszállni a paraszti élet idilli ábrá-
zolásának hazugságaival, az impresszionis-
ta vonásokkal. A halála utáni 1905-ös német-
országi kiállításától kezdve tekintik az exp-
resszionizmus előfutárának.

Lengyel Brigitta
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A két eltérő korú, eltérő társadalmi helyze-
tű és eltérő életvitelű idegen a tánc közben
megismeri, megszereti egymást és leküzdi a
közöttük feszülő ellentéteket. A táncórák va-
lójában leckék az életről: Lily és Michael, a
darab főszereplői megtanulják átérezni,
megérteni és elfogadni a másik embert. Az
előadás végén tapsviharral köszöntük meg
Nekik szórakoztató, és egyben tanulságos
alakításukat!

Úgy látom bármihez fog, azt élvezettel te-
szi…
Igen, élvezem ezt a szerepet. Ezt a darabot
egy magyar származású, Izraelben élő ren-
dező, Ilan Eldad úr álmodta meg. Ő koráb-
ban már rendezett nekem egy darabot a Bu-
dapesti Kamaraszínházban, a Rose című
monodrámát, ott ismerkedtünk meg. Azóta
látta Jánost a III. Richardban, és úgy gon-
dolta, hogy ezt a darabot nekünk kettőnknek
kellene eljátszani. Elküldte a producer úrnak
a darab nyersfordítását és a külföldi darabok-
ról készült kritikát, fotókat. Azt mondta, hogy
szeretné ezt a darabot bemutatni Magyaror-
szágon, s bízott abban, hogy lesz is rá lehe-
tősége. Orlai Tibor producer úr pedig látott
fantáziát benne és felkarolta ezt a darabot.
Korábban dolgozott már együtt színpadon
Kulka Jánossal?
Jánossal Pécsett együtt voltunk színészek, és
akkor játszottunk két darabban is, de közvet-
len partnerek nem voltunk. Kivétel volt
Szakcsi Lakatos Béla musicalje, a Cigány-
kerék. Ebben a darabban volt kettőnk között
valami kapcsolat, de mivel én jóval idősebb
vagyok, mint János, ezért közvetlen partne-
rek nem voltunk.
Az Életképek ugyan egy teleregény, de ott
azért van közös jelenetük…
Igen van, de hát Ő ott is egy sokkal fiatalabb
karaktert játszik, mint én. Nagyon kevés
olyan színdarabot írnak, amiben egy öreg nő

és egy középkorú férfi egy jelenetben játszik.
Ezt a korosztályt általában az írók hanyagolni
szokták. A fiatalokról írnak színdarabot, és
bevallom, én is azokat nézem szívesebben.
Persze ez most nagy ajándék nekünk, hogy
találnak egy ilyen színdarabot, és akkor azt
mi el is játszhatjuk.
Ha választania kellene a hat tánc közül, me-
lyik lenne az?
Mindig gondolkodom rajta… A tangót azt
nagyon-nagyon szeretem. Tulajdonképpen az

ember, aki az életéből adódóan elutasító mó-
don él egy meglehetősen zárt világban, és a
férje halála után rájön, hogy más is lehet az
élet, mint amilyet a házasélete alatt élt. Sok
mindenben tartózkodó és bizalmatlan, már a
koránál fogva is. És akkor bejön hozzá ez a
férfi, aki nem egy hétköznapi ember, akitől
eleinte természetes módon távolságot tart. Ha
a darabnak van valami mondanivalója, ak-
kor az az, hogy egyszerűen szánjunk időt a
másik emberre. Ne legyenek prekoncepció-
ink, ne utasítsunk el senkit, főleg ne úgy,
hogy azt sem tudjuk, miért tettük. Lily a da-
rabban rájön egy idő után, hogy ez a fiú va-
lamit kompenzál ezzel a nagyszájúsággal,
trágárkodással. Valami baja biztos, hogy van,
beteg ember, eredendően nem ilyen. Valamit
ő is nagyon titkol az életében. Szeretem azt,
ahogy lassan felfejlik, hogy ez a két ember
érdeklődik egymás iránt. Az is lehetne, hogy
hat hétig járnak tánciskolába, és nem beszél-
getnek egymással, de velük ez nem így tör-
ténik. A fiút is érdekli ez az öregasszony va-
lamiért, talán azért, mert frappánsan válaszol-
gat a kérdéseire. A nőt pedig feltétlen kíván-
csivá teszi, hogy mi lehet ennek a fiúnak a
titka, amitől ilyen. És amire elérkezünk a
darab végéhez, mindenkiről kiderül minden,
és eljutnak oda, hogy megkedvelik egymást.
Mit gondol sikerdarab lesz?
A bemutatón az az ötszáz ember, aki itt volt,
felállva tapsolt és dobogott a lábával, kia-
bált…
Akkor miért ilyen kevés előadás van belő-
le?
Azért, mert János nagyon sokat játszik a
Nemzeti Színházban, én pedig sokat játszom
a Budapesti Kamaraszínházban, és egysze-
rűen nem tudnak egyeztetni minket. Meg hát
a Thália Színház csak befogadott minket,
nekik is van programjuk. Az, hogy havonta
ötször eljátszhatjuk, soknak számít, mert ál-
talában a színházakban egy-egy darab havon-
ta csak kétszer kerül színpadra.
Azt hiszem ez a darab még sokáig teltházas
lesz…
Mi is reménykedünk benne. Annyira jó ér-
zés, hogy azt halljuk, hogy keresik rá a je-
gyet. És úgy látom, hogy mindenféle korosz-
tályból vannak itt nézők: vannak idősebbek
és fiatalok is hál’ istennek. Gondoltam, hogy
egy öreg nőt majd csak az öregek fogják néz-
ni, de hogy nézik a fiatalok is, annak nagyon
örülök. És biztos vagyok benne, hogy ők is
találnak benne valami olyat, ami élvezetes a
számukra.

Ignácz Szilvia

Hat hét, hat tánc
Azon szerencsés emberek között lehettem, aki az első nyilvános

előadáson láthatta Vári Évát és Kulka Jánost a Thália színpadán a
Hat hét, hat táncban. Az előadás után Vári Évával beszélgettem…

összes tánccal úgy vagyok, hogy nagyon jó.
Nagyon jó, hogy az ember egyáltalán tán-
colhat.
Amikor fiatal színész voltam, akkor nagyon
sok musicalben játszottam, a Chichago-ban,
a My Fair Lady-ben és a West Side Story-

ban is…
Akkor nem volt megerőltető megtanul-
ni a darabban lévő táncokat…
A táncokkal nem volt kifejezetten nagy
problémám. Hát annyiban igen, hogy
már nagyon régen nem táncoltam, így
az ember hamar izomlázat kap. De ren-
desen elkezdtünk járni Jánossal szep-
tembertől tánctanárhoz, aki megtanította
nekünk, hogy mi az autentikus tangó és
milyenek az igazi tánclépések. Nemcsak
azt, hogy hogyan mozgunk egy zenére,
hanem hogy tudjuk, mi is igazán a tánc,
tudjuk a tánclépéseket. Az ember ilyen-
kor jön rá igazán, hogy milyen nehéz
megkülönböztetni a jobb lábat a bal-
tól…
Van kedvenc jelenete a darabban?
Azt szeretem, ahogyan megyünk előre
a darabban. Szeretem azt, hogy van egy
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A nyugaton népszerű felsőoktatási rangsorok hazánkban is az utób-
bi években egyre fontosabbá válnak, mind a diákok számára, akik
a felsőfokú iskolákba jelentkeznek, illetve már járnak, mind az ok-
tatóknak, mind a diplomás fiatalokat alkalmazni kívánó cégeknek
egyaránt. Ez annak köszönhető, hogy a minőségi mutatókból álló
rangsorok rengeteg információval szolgálnak egy adott intézmény-
ről: például az intézmény szolgáltatásairól, oktatói összetételéről,
diplomájának „értékéről”.

A vizsgálat tehát általában számos összetevőből áll, ezért az eredmé-
nyek tudatában nem azt szűrjük le, hogy egy intézmény jó-e vagy
rossz, hanem, hogy miben jó, illetve miben gyengébb.
Idén is az egyik felsőoktatási rangsor a Heti Válasz című újságban
került nyilvánosságra. Iskolánk a közgazdasági és üzleti karok listá-
ján a 24 intézmény közül a 9. helyen végzett, az 5-ös skálán összesí-
tettben elért 3,115 ponttal. Az első helyeken a nagyobb múltú intéz-
mények állnak, és éppen ezért a 9. hely jónak mondható, hiszen az
ÁVF idén ünnepelte (még csak) 10 éves fennállását. A főiskolák ver-
senyében (14 intézmény) Iskolánk a 2. helyen végzett a BGF mögött.
A vizsgálati szempontok között szerepelt a diák perspektíva (túlje-
lentkezés, OTDK), az akadémiai perspektíva (tanár-diák arány, okta-
tói összetétel), és a vállalati perspektíva (fejvadászok, vállalatok ér-
tékelése).
Egy másik, de sokkal összetettebb felsőoktatási rangsor jelent meg a
HVG különszámában. Az itt megtalálható statisztikák már figyelem-
be veszik például a hallgatói elő- és utóéletet, illetve már az intézmé-
nyekben működő szakokat is külön-külön vizsgálja.

Gazdaságtudományi képzési rangsorok listáján Iskolánk a 36 intézmény
közül összesített rangsorban a 9. helyen áll. A HVG megemlíti, hogy a
nagy intézményekkel szemben „a kisebb, olykor csak néhány éve alakult
főiskolák a minőségi oktatói kar felállításával, illetve a kedvező oktató-
hallgató aránnyal próbálják állni a versenyt”. E körbe értendő az ÁVF is.
Gazdálkodási és menedzsment szakos rangsorok vizsgálatánál a HVG
azt állapítja meg, hogy az egyetemi és főiskolai szint nem jelent igazi
különbséget. Ezen a szakon a legkedveltebb karok rangsorán Főis-
kolánk az első helyen áll holtversenyben a Corvinus Egyetemmel. A
szaklapban ezen kívül még figyelemmel kísérhetjük a hallgatók vélemé-
nyét a képzés színvonaláról és a munkaerőpiac kapcsolatáról, amely rang-
listákon az ÁVF első helyen végzett, viszont ugyanebben a témakörben
az oktatók értékelése alapján Iskolánk a hatodik helyen áll.
Az ősz harmadik listaállítója a Népszabadság c. napilap volt. Itt 101
alapszak esetében rangsorolták az intézményeket a következő szem-
pontok figyelembevételével: első helyen jelentkezők, összes jelent-
kező, felvettek száma és a ponthatár.
A Gazdálkodás és menedzsment szak esetében 30 intézmény került
fel a listára, és nem kis örömünkre a Budapest Corvinus Egyetem
Gazdálkodástudományi Kara mögött második helyre került az ÁVF,
megelőzve az összes többi hazai egyetemet és főiskolát.
A Nemzetközi tanulmányok alapszak esetében is nagy sikert mutat a
lista, hiszen a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi
Kara, illetve a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kara mögött a dobogó harmadik fokára érkeztünk.
Nyugodtan mondhatjuk: ÉLMEZŐNYBEN AZ ÁVF!

 Biró Lóránt

Idén vezették be ezt a rendszert hazánkban,
amely eredményeként átalakult a felsőok-
tatás. Ennek leglátványosabb eleme, hogy
többlépcsős képzési rendszer lépett életbe. Az
alapszakokra (bachelor, vagyis BSc) felvett
diákok 6-8 félév elvégzésével olyan képesítés-
hez jutnak, mellyel már el lehet helyezkedni a
munkaerőpiacon. Az alapfokozat megszerzé-
se ugyanakkor nem jelenti a tanulmányok be-
fejezését: az ezt követő mesterképzésre (master,
vagyis MA) felvett hallgatók további 2-4 félévet
tanulnak, ezek után még mehetünk doktori kép-
zésre (PhD és DLA), ami 6 félév.
Komolyabb következtetéseket még a Bolognai

rendszerről nem tudunk levonni, hiszen a rendszer még csak 2-3 hó-
napja indult el. Iskolánkban az érezhető változások közé tartozik,
hogy megváltoztak a szakok nevei, ezenkívül eltörölték a szigorlato-
kat, egy-két újabb tantárgy jelent meg, illetve, hogy egy-két régi tan-
tárgyat átneveztek, például a Gazdaságmatematika az Algebra nevet
kapta. Az első ismétlő zárthelyi vizsgákért sem kell fizetnünk.
A rendszer pozitívumának tekinthető, hogy a diákok bármelyik EU
tagállamban akadálytalanul továbbtanulhatnak, illetve munkaválla-
lóként, vállalkozóként kamatoztatni tudják majd ismereteiket, mivel
javul e módon az elhelyezkedési lehetőség.
Negatívumként jegyezhető viszont egy német tanulmány (ESIB), mi-
szerint a kétciklusú képzés bevezetése óta a nők tömegesen fejezik
be tanulmányaikat az első szint végén, így a mesterképzésben már a
férfiak dominálnak.

Biró Lóránt

FELSÕOKTATÁSI RANGSOR 2006

Tapasztalatok
a Bolognai
rendszerrõl

Personal Hungary
– az emberi erőforrás menedzsment

szakkiállítás –
Mi is ez valójában, s miért érdekelhet minket? Mint közgazdász hallga-
tó, s egyben HR-es nagyon jó néven veszem az ilyen jellegű szakmai
rendezvényeket – bízom benne, nem vagyok egyedül! A Personal Hun-
gary ugyanis ma Magyarországon az egyetlen emberi erőforrás menedzs-
ment szakkiállítás, amely lehetőséget kínál a humán szakemberek szá-
mára, hogy áttekintést kapjanak a napi munkájukhoz szükséges kérdé-
sekről, megoldásokról, újdonságokról. A kiállítás és a szakmai fórumok
keretében a legkülönbözőbb témákban kaphatnak választ kérdéseikre,
betekintést nyerve a szakma jellegzetességeibe, módszereibe.
Tavaly novemberben is ott voltam a SYMA Rendezvénycsarnokban a
kiállításon, idén is elmentem… Kicsit csalódott vagyok, hiszen azt érez-
tem, hogy a kiállítók nem mindegyike vette jó néven az érdeklődésemet,
hiszen én még „csak” egy főiskolai hallgató vagyok… Persze nem kese-
redtem el, hiszen abban bízom, jövőre már én is egy vállalat HR-eseként
leszek jelen… Ignácz Szilvia
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Hadd tegyek fel egy kérdést, kedves Olvasó! Mi jut eszedbe, ha meg-
hallod a kreativitás szót? Nekem elsősorban reklám, zene, film, művé-
szetek. Ezek olyan területek, amikhez ugyan „elegendő” a magas szak-
mai tudás, de egy jó adag ötletességgel kell rendelkezni, konstruktivi-
tással kiemelkedő és irigylésre méltó eredményeket lehet elérni.

A kreatív munka éltet és motivál. És ezt nemcsak én mondom, hanem
olyan emberek, akik sikeresnek mondhatják magukat szakmájukban.
Legyenek akár kreatív igazgatók, reklámfilme-
sek, vagy közgazdászok.
Sokan azt hiszik – én is egy ideig így voltam
ezzel –, hogy a közgazdaságtan száraz tudo-
mány, ahol nem lehet eléggé elrugaszkodni a
talajtól. Épp ellenkezőleg, multidiszciplináris
tudomány lévén számos lehetőségünk van az
önkifejezésre.
Legyünk majdan akár humán erőforrás, pénz-
ügyi, számviteli, vagy marketing menedzserek,
vagy ha fő irányunk a kereskedelem, netán a
kontrolling, olyan szempontból van jelentősé-
ge, hogy átéléssel tudjuk végezni és képesek
legyünk megtornáztatni kicsit az agyunkat. Elsősorban nem szabad meg-
ijednünk attól, hogy kimondjuk, amit gondolunk, még akkor sem, ha
nem feltétlenül azt szeretnék tőlünk hallani.

Nem tudok elfogultság nélkül beszélni favoritomról, a marketingről. Egy
reklámszakember munkájának alapfeltétele a kreativitás, és e tulajdon-
ságát jól le lehet mérni elvégzett feladataiban. Ha nem teljesül ez a köve-
telmény, versenytársainkat hagyjuk érvényesülni, mind vállalati, mind
egyéni szinten.
Másfelől minden területen fontos az újítás, az, hogy összefüggésekben
lássuk a feladatokat és rövid időn belül leleményesen reagáljunk rá.
Vannak emberek, akiknek nem kell sokáig keresgélniük, mi az, amiben

kimagaslóan tehetségesek. A kreativitás
olyan képesség, mely mindenkiben jelen
van, csak meg kell tanulni jól bánni vele,
fejleszteni, érzékenyen szemlélni a világot.
Összegezve: ahhoz, hogy igazán jól tud-
juk végezni a munkánkat, nem érhetjük
be félmegoldásokkal, törekednünk kell
arra, hogy egyedi és fantáziadús ötletek-
kel álljunk elő. Mert a siker kulcsa abban
rejlik, hogy meg tudjuk magunkat külön-
böztetni a többi embertől. Ha elég kreatí-
vak vagyunk, a bennünk rejlő értékeket a
felszínre tudjuk hozni, bizonyítva ezzel te-

hetségünket. Mert mindenki tehetséges valamiben.
Az újkor valutája a kreativitás, a spekulánsok hosszú távra ajánlják!

Ivicsics Viktória

Napjainkban egyre többször hallani a szót: kreativitás. Elvárják tő-
lünk, hogy kreatívak legyünk, de tudjuk vajon, hogy mit is jelent
pontosan ez a kifejezés?
A kreativitás etimológiai értelemben a latin „creare” szóból származ-
tatható, amelynek jelentése: alkotni, megteremteni, létrehozni. Tehát
a fogalom alkotóképesség, új gondolatok létrehozására, újításra,
felfedezésre való készség.
Ha senki sem rendelkezne ezekkel a tulajdonságokkal, hogyan vál-
tozna a világ? Szükség van arra, hogy az
emberek új dolgokat találjanak ki, vagy
régieket fejlesszenek tovább?
Sokan, sokféleképpen vélekednek a szó iga-
zi jelentéséről és funkciójáról.
Mérei Ferenc pszichológus írja: „A társa-
dalom alakulása és a termelésben végbeme-
nő változások nagy számú olyan embert kí-
ván, aki új megoldási módokat képes létre-
hozni, az új feladatoknak megfelelően más
nézőpontból tudja látni a helyzeteket. Szá-
zezreket, előbb-utóbb milliókat kellene rá-
venni arra, hogy új léthelyzetekben, ha kell,
minden eddigi ismereteiken túllépve lássa-
nak és döntsenek.”
Más felfogás szerint a kreativitás életforma,
amelynek célja az optimális megoldások keresése, és ami tanulás
bármely területén fejleszthető.

A kreativitás lehetséges velejárója az innováció (A kifejezést 1910-
ben a német Schumpeter írta le egyik cikkében a gazdasági fejlődés-
sel összefüggésben.) Ez adja azt a többletet, amellyel az egyén túllép
a kigondolás fázisán. Megvalósít értékes, hasznos dolgokat. Az in-
novatív magatartás nélkül a kreativitás megmarad az ábrándozás szint-
jén. Jellegzetes különbségük, hogy amíg az innováció feltételezi a
kreativitást, nem mindegyik kreatív elképzelés eredményez innová-

ciót. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik innovációvá,
ha meg is valósul (a feltalált dolog, eszköz gyártása megindul), va-
gyis, ha az ötlet, elképzelés végül a napi gyakorlatban alkalmazásra
kerül, ha tehát a kreativitás innovatív produktummá válik.
A kreativitást többféleképpen lehet csoportosítani. Lehet egyéni vagy
társas. (Az innováció, még akkor is, ha egyéni, szervezetekben, együtt-
működésben valósul meg.)
Kategorizálhatjuk különböző szintjei szerint is.

1. Kifejező kreativitás (lényege a kifejezés
függetlensége, nem számít az eredetiség, a
minőség. Példa: gyermekrajz)
2. Produktív kreativitás (cél a befejezett al-
kotás létrehozása, amelyet a realizmus és a
tárgyilagosság jellemez.)
3. Inventív (feltaláló) kreativitás (szokatlan
dolgok közötti összefüggések „felfedezése”.
Példa: kutatók, feltalálók)
4. Újító (innovatív) kreativitás (egy tudomá-
nyos vagy művészeti terület fontos elveit tö-
kéletesíti. Példa: Freudot követő Jung)
5. Teremtő (emergentív) kreativitás (új elv
megjelenése a tudomány (művészet) világá-
ban. Példa: Freud, Picasso, Kopernikusz)

A magasan kvalifikált, szakmailag képzett emberek nem biztos, hogy
képesek megfelelni az élet diktálta kihívásoknak. Nem rögzülnek azok
a mechanizmusok, amelyek a tudás hétköznapi alkalmazásában nyil-
vánulnak meg.
De ha az ember kreatív és hisz önmagában, nagyobb eséllyel találja
fel magát minden élethelyzetben, alakíthatja saját életét, képes lesz
az önmegvalósításra!

Szegő Alexandra
Forrás:
Erika Landau: A kreativitás pszichológiája

AZ ÚJKOR VALUTÁJA

A KREATIVITÁS,
ami mindenkiben ott lapul valahol
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Pár hét és nemsokára beköszönt a Karácsony, az „ajándékláz” azonban már jóval előtte, hetekkel, sőt hónapokkal előbb
utoléri a mit sem sejtő, gyanútlanul közlekedő embert, kortól és nemtől függetlenül.☺☺☺☺☺ Észre sem vesszük a november végi
sötétben oly szépen csillogó-villogó égőket a kirakatok ablakában, vagy a nagy bevásárló központok hangszóróinak dallamos
énekeit, ahogy a közeledő ünnepre hívják fel figyelmünket. Itt az ideje, hogy megajándékozzuk azokat az embereket, akik
számunkra sokat jelentenek, legyen az családtag, barát vagy csak egy közeli ismerős. A kreatív emberek ebben a hónapban
szárnyalnak, találékonyak, leleményesek, ötletesek, csavaros eszűek, hamar feltalálják magukat, élelmesek, ravaszak, eredeti
megközelítésűek vagy praktikus megoldásokat alkalmazóak, és még sorolhatnám. Ugyanakkor nagy különbség van a kigon-
dolás és a megvalósítás között. Sokszor eljátszottam már a gondolattal, hogy mi lenne, ha karácsonykor én is sajátkészítésű
ajándékokkal lepném meg szeretteimet, azonban a döntő pillanatban mindig meghátráltam. Mi van, ha nem tetszik nekik,
vagy épp ügyetlen vagyok… és szerintem ezt rajtam kívül még sokan gondolják így, éppen ezért a decemberi Kerekasztalban
arra voltunk kíváncsiak, hogy diákjaink miképpen kamatoztatják szunnyadó, vagy éppen már felszínre törő kreativitásukat. Jó
olvasást! Véleményeiteket, javaslataitokat az ikszikszi@villanyi.avf.hu címre várjuk!                                        Karlik Veronika

 „Milyen meglepő és
fantasztikus ajándék lehet
szeretteinknek adni valamit,
amit magunk készítettünk”
Az utóbbi években egyre job-

ban elterjedtek a kreatív- hobby boltok, ahol
rengeteg színes ötletet gyűjthetünk saját ké-
szítésű tárgyakhoz, ajándékokhoz. Több
dolgot is volt már szerencsém kipróbálni, így
például az üvegfestést, a gyöngyfűzést, a
gyertyakészítést, valamint a képfestést.
Örömmel jelenthetem ki, hogy az esetek
nagy többségében a próbálkozást siker ko-
ronázta. Természetesen ki kell tapasztalni,
hogy kihez mi illik igazán. Az én kedvenc
szabadidős elfoglaltságom a „Fessünk a szá-
mok alapján”, amivel egyszerű, mégis gyö-
nyörű képek születnek. Gondoljunk a hama-
rosan eljövő ünnepekre is! Milyen meglepő
és fantasztikus ajándék lehet szeretteinknek
adni valamit, amit magunk készítettünk. Mi,
a nővéremmel együtt készülünk az ünnepek-
re, mindig próbálunk valami új ajándékkal
előállni. Általában vásárolunk valami ked-
vességet a szeretteinknek, és e mellé adunk
valamit, amit mi magunk készítettünk. Idei
tervünk, hogy saját készítésű gyöngyből fű-
zött karácsonyfadíszt kapnak családtagjaink
az ajándék mellé.

Princz Mónika
VSZ/N/IV.

„Ha pedig arra gondolok,
hogy a lustaság fél egészség,
akkor a kreatív emberek
nagy előnnyel rendelkez-
nek… ”

Úgy képzelem, hogy a kreativitás bölcsője
a lustaság. De nem negatív értelemben! Sőt!
Mindig is csodáltam a kreatív embereket. To-
vábbá a kreativitás és a lustaság dilemmája
szerintem hasonló lehet a „nem minden ro-
var bogár, de minden bogár rovar” arany-
szabályhoz. Pl. Én elég lusta vagyok, még
sincs bennem kreativitás.
Ha pedig arra gondolok, hogy a lustaság fél
egészség, akkor a kreatív emberek nagy
előnnyel rendelkeznek, mert nemcsak köny-
nyebben veszik az akadályokat, de még
egészségesen is.

Kiss Krisztina
ÜK/N/IV.

„Nemcsak a saját
készítésű használati
tárgyak, ajándékok
a kreativitás jelei,

hanem a hétköznapi választásokban, általá-
nos gondolatmenetben is tükröződik....”
A kreativitás a köztudat szerint az, amikor egy
egyedi, ötletes, hasznos vagy dekoratív alko-
tást hozunk létre. Ezzel áll szemben a hétköz-
napok rutinja, monotóniája. Szerintem a krea-
tivitást tágabban kell értelmezni: egy olyan bel-
ső tulajdonságként, amely mindenkiben meg-
van, kérdés, ki mennyire használja, hozza a fel-
színre. Nemcsak a saját készítésű használati
tárgyak, ajándékok a kreativitás jelei, hanem a
hétköznapi választásokban, általános gondolat-
menetben is tükröződik: az étlapról való válasz-
tástól a randi helyszínének kijelöléséig. A nap-
jainkban zajló feszült karrierversenyben döntő
szerepe van a kreativitásnak a látszólag mono-
ton tevékenységekben is. Ez az a többlet,
amellyel kitűnhetünk a szürke tömegből,
amellyel valami olyan pluszt adhatunk saját
képességeinkre alapozva, amelyet talán senki
más nem tudna.

Neményi Anna
 VSZ/N/IV.

 „Marketing szakirányos vagyok
és a jövőmet is ebben a szférá-
ban képzelem el, és ebben a vi-
lágban a kreatív ötleteknek nagy

jelentősége van, ezért fontosnak tartom.”
Véleményem szerint napjainkban egyre jobban
háttérbe szorulnak a „kreatív” ajándékok.
Én is inkább vásárolni szeretek ajándékot, mint
készíteni. Bölcsődés és óvodás koromban raj-
zolgattam ezt-azt a szüleimnek, de ebből már
kinőttem. ☺ Az ilyen kreatív ötletek főleg a lá-
nyokra jellemzőek. A kreativitásra viszont, mint
az önmegvalósítás egyik alapelemére is lehet
tekinteni. Marketing szakirányos vagyok és a
jövőmet is ebben a szférában képzelem el, és
ebben a világban a kreatív ötleteknek nagy je-
lentősége van, ezért fontosnak tartom.

Devecsai Attila
VSZ/N/IV.

„Egy kreatív ember mindenre ké-
pes, a semmiből is palotát épít.”

Óriási szerepe van a kreativitásnak a mai vi-
lágban. Több példa is mutatja, hogy egy jó öt-

lettel nagyon sokra lehet vinni. Egy kreatív
ember mindenre képes, a semmiből is palotát
tud építeni. Karácsonykor én is megpróbálok a
legkreatívabban ajándékozni, de nyilván nem
tudok parfümöt készíteni, sem technikai dolgo-
kat összerakni, ezért a boltok nekem is nagy
segítségemre vannak. Törekszem arra, hogy
megtaláljam azt, ami igazán tetszene. Amúgy
jobban tudom értékelni a saját készítésű aján-
dékokat. Az nekem szól, nincs olyan másnak,
igazán magaménak tudom érezni.

Kiss Norbert
NK/N/III.

„Ha nincs felesleges energiám
arra, hogy saját készítésű dologgal
lepjem meg szeretteimet, akkor
megpróbálok személyre szóló ötlet-
tel előrukkolni…”

Nagyszerű érzés ajándékozni, pláne ha szívün-
ket-lelkünket beleadjuk a meglepetésbe, és nem
csak leemeljük a boltban a polcról. Ha nincs
felesleges energiám arra, hogy saját készítésű
dologgal lepjem meg szeretteimet, akkor meg-
próbálok minél egyedibb, személyre szóló öt-
lettel előrukkolni, kreatívan megközelíteni a
feladatot. Van egy szuper ötletem! Idén köze-
pes nagyságú, fehér lampionokat vásárolok, és
vízfestékkel szivárványszínűre festem őket.
Nem nehéz feladat, és nem fogják elfelejteni,
hogy kitől kapták ezt az ajándékot!

Ivicsics Viktória
VSZ/N/III.

„Nem elég csak a születésnapi és
karácsonyi ajándékokat ízléses
ruhába öltöztetnem...”

Kreativitás… Elég tág a fogalom. Miben va-
gyok, s miben lehetnék kreatív? Talán kapóra
jön a kérdés, hiszen ezen nem árt néha elgon-
dolkozni, hátha még javítható az átlag. Nézzük!
Ma már (sajnos) egy olyan világban élünk,
amikor a kreativitás a lételemünkké válik. Már-
már azt tapasztalom, hogy az önéletrajzom el-
készítésekor is be kell dobnom apait-anyait,
hogy valamilyen módon kitűnjek az átlagból.
Nem elég csak a születésnapi és karácsonyi
ajándékokat ízléses ruhába öltöztetnem, és kre-
atív ajándékokkal elhalmozni szeretteimet –
amit azért nagyon szeretek készíteni! ☺

Ignácz Szilvia
VSZ/N/IV.

KREATÍVAK VAGYUNK?
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Milyen út vezetett a Bosch személyzeti igazga-
tói pozíciójáig?
Negyvenkét éves vagyok. Pályafutásomat rak-
tári segédmunkásként kezdtem, ezen kívül na-
gyon sok helyen megfordultam elsősorban ka-
landvágyból. Voltam taxisofőr, hivatásos kato-
na és nemzetközi relációban végeztem kikép-
zői feladatokat. Egyébként pedig képzett zenész
is vagyok, az első képzettségem, amire büszke
vagyok, hogy nagyon szépen megtanultam ját-
szani klarinéton és szaxofonon egyaránt. A zene
mára megmaradt hobbiként: egy együttesben
zenélek. A kalandos ifjúkor után tanultam min-
denfélét: elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát,
utána pedig a gödöllői Szent István Egyetemen
tanultam HR-t. Időközben elhelyezkedtem az
Igazságügyi Minisztérium büntetés-végrehajtási
szervezeténél mint személyzeti vezető. Ezt öt
évig csináltam, és ezt követően keresett meg a
Bosch. Ez 1998-ban volt, első alkalmazottja
vagyok a cégnek. Amikor először egy szántó-
föld közepén találkoztunk Hatvanban, nem gon-
doltam volna, hogy nyolc és fél év múlva a
Bosch csoport világszinten legnagyobb elekt-
ronikai üzeme fog itt állni, ami kiszolgálja az
európai autóipart vezérlőelektronikával. Emel-
lett tanultam gazdasági mediációt, beszélek
németül és angolul.
Hogyan telik egy átlagos munkanapja?
Általában fél nyolc, háromnegyed nyolc között
beérek, és ha nincs tárgyalásom, azonnal meg-
kísérlem megválaszolni a beérkezett e-maileket.
Azt követően szinte óránként különböző tárgya-
lásokon, meetingeken veszek részt, és külön-
böző feladatokat hajtok végre. Természetesen
eközben döntéseket hozok kisebb-nagyobb sze-
mélyzeti ügyekben. Ez egy háromezer fős vál-
lalkozás, és egy ilyen létszám mellett nyilván-
valóan vannak csoportproblémák, amiket ke-
zelni kell. Ez eltart délután ötig, onnantól megint
egy „nyugodtabb” időszak következik, ami arra
szolgál, hogy stratégiával és különböző kom-
munikációs feladatokkal foglalkozhassak. Fél
hét körül indulok haza.
A hatvani üzem világszinten a Bosch legdi-
namikusabban fejlődő egysége. Mi a sike-
rük titka?
Elsősorban az, hogy sikerült integrálódnunk a
világ autóiparába, és nevet, imidzset szereztünk
a Bosch cégnek. Megfelelünk azoknak a minő-
ségi elvárásoknak, amiket az autóipar támaszt

felénk. Jó minőséget csinálunk megfelelő ter-
melékenység mellett, és árelőnyt is tudunk ga-
rantálni, hiszen olcsóbbak vagyunk, mint Nyu-
gat-Európa.
Jó néhányan Főiskolánk diplomájával a zse-
bükben dolgoznak Önöknél. Mi a véleménye
az ÁVF-en végzett kollégákról? Mivel nyer-
ték meg Önt anno?
Az ÁVF-fel már öt-hat éve működünk együtt,
jól ismerjük a tanárait, és az ide pályázott hall-
gatókon keresztül benyomásunk van a képzés
szintjéről. Az ÁVF-ről kikerülő közgazdászok
nagyon jó gyakorlati és elméleti felkészültség-
gel rendelkeznek, ahhoz képest, amit el le-
het várni egy pályakezdőtől. Azért tudunk
jól együttműködni, mert az ÁVF nagy hang-
súlyt fektet a gyakorlatra, ami egy ilyen mul-
tinacionális vállalatnak nagyon fontos.
Mit tudhatunk a családjáról?
Nős vagyok, van egy négy éves gyermekem,
Olivér. Küzdök az apai szerepkörrel, próbá-

lok jó pedagógus lenni. Nehezen megy, mert
viszonylag keveset vagyok otthon. Változ-
tatni szeretnék ezen, hogy reggel, amikor el-
megyek, tudjak velük találkozni, és este ne
akkor érjek haza, amikor már alszik. Ettől
függetlenül igyekszem ebben a szerepben is
helyt állni.
Hogyan egyezteti össze a munkáját és ma-
gánéletét?
Nagy feladat egyensúlyt találni a munka, a
magánélet és a hobbik között. Ha az ember
sikeresen végzi a munkáját, ahhoz hozzátar-
tozik, hogy egyre több olyan ember segíti a
munkáját, akik terhet vesznek le a válláról.
Egyébként van hétvége és szabadság, ami va-

lamelyest alkalmas a kikapcsolódásra. Az első
számú hobbim a zenélés, jelenleg a gödöllői
fúvósegyüttesben játszom. Ezenkívül szívesen
motorozom, bár erre elég ritkán jut idő.
Mit jelent a Bosch „Életre tervezve” szlo-
genje?
Innovációt kell érteni alatta. A Bosch fejlesz-
tései, termékei például az autóiparban mind a
mi biztonságunkat, egészségünket és testi ép-
ségünket védő szerkezetek. Vigyáz ránk ez a
technológia.
E havi témánk a kreativitás. Cégük életében
ez mekkora szerepet játszik?
A kreativitás az egyik húzóereje a cégnek.
Ha most nem interjút adnék, akkor épp egy
díjátadáson lennék. Van nálunk egy úgyne-
vezett „CIP”, Continuous Improvement
Process, ami azt jelenti, hogy folyamatos fej-
lesztéseket, ötleteket várunk el a dolgozók-
tól, és ezt nagyon komolyan jutalmazzuk. Ha
a munkatársak akár a technológiában, akár

az üzletmenetben felfedeznek
hiányosságokat, vagy olyan fo-
lyamatot tudnak felvázolni,
amitől a cég megtakarít, vagy
a termék még jobb lesz, akkor
azt ötezertől ötszázezer forin-
tig terjedő tárgyjutalommal dí-
jazzuk.
Mik a Bosch további fejlődési
területei?
Itt, a hatvani Bosch-nál 3000
főt foglalkoztatunk. Pár hete
adtuk át a negyedik nagy gyár-
tócsarnokunkat, ezzel együtt
százezer négyzetméter gyártó-
felületünk van. A jövő évi ki-
hívás, hogy ezt a még üresen

álló csarnokot is megtöltsük új technológiával,
gyártósorokkal és emberekkel. További ezer főt
fogunk felvenni, a 2008-as esztendő elejére
pedig a teljes kapacitás melletti működésünket
fogjuk elérni, ami azt jelenti, hogy 4000-4200
fő fog nálunk dolgozni, és megcéloztuk az egy-
milliárd eurós árbevételt is.
És melyek az Ön jövőbeli céljai?
Szeretnék tanulni olyan dolgokat, amikkel még
nem foglalkoztam. Ilyen például egy újabb
nyelv – már elkezdtem franciául tanulni. Na-
gyon nehéz, a német és az angol után szinte
tanulhatatlannak tűnik. Nagy kihívásnak tartom,
érdekel, hogy el tudom-e sajátítani.

Papp-Kuster Ádám

Schmiedt László
személyzeti igazgató
Robert Bosch Elektronika Kft.
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2006.  december  HAPPY END

KARÁCSONYI VIP-PARTY
Hagyomány az ÁVF-en, hogy Mikulást
követően, december elején meginvitáljuk
céges partneinket, akik közreműködésük-
kel, támogatásukkal járulnak hozzá
képzési céljaink megvalósításához, me-
lyet ezúton is köszönünk! A mindig jó
hangulatú rendezvényen az egész éves
rohanás után végre lehet – nem csak a
szakmáról – beszélgetni, közösen kikap-
csolódni, s... nagy terveket szőni?


