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Pár hete volt az Ikszikszís csapatépítő hét-
végénk Egerben, ahol feltöltődtünk energi-
ával. Szükségünk is van rá, hiszen a főisko-
la minden hallgatója és dolgozója nyakán 
itt a stresszes vizsgaidőszak. Éppen ezért 
választottuk májusi központi témánknak a 
stresszt. Szeretnénk azonban azt is megmu-
tatni, hogy a stressznek pozitív oldala is van. 
Ha Te mégis a negatív hatásait tapasztalod 
magadon, akkor választ kaphatsz arra – 
például a Mappa rovatban –, hogyan oldódj 
fel a feszültség alól. 

Kiknek lehet még stresszes ez az időszak? 
Azoknak, akik áprilisban diplomáztak. 
Nagy döntés előtt állnak: hogyan tovább? 
Dolgozzanak vagy tanuljanak tovább? 
Melyik munkahelyet válasszák? Mi is 
elbúcsúztatunk néhány (most már) „ex”-
Ikszikszist, hiszen sikeresen elvégezték 
Főiskolánkat. Sok sikert kívánunk nekik 
és minden végzett hallgatónak a jövőjükre 
nézve! 

Trefszker Erika
felelős szerkesztő

Vészeljük át együtt ezt az időszakot!

BESZÁMOLÓ A 2008. ÉVI KHTT-RŐL

Hét díj a TDK-n!
A Közgazdász Hallgatók Tudományos 
Tanácskozása 2008. április 3-4-én 
került megrendezésre a Harsányi János 
Főiskolán. A hangulatos, jól szervezett 
konferencián a szakmai programokon 
kívül kiegészítő események (vacsora 
és hajókázás a Dunán, lovasbemuta-
tó és ünnepélyes díjkiosztó a Lázár 
Lovasparkban) biztosították a kellemes 
légkört s a maradandó élményt.

A konferencián az ÁVF-ről tíz dolgozattal 
kilenc szekcióban összesen tizenegy hall-
gató vett részt: Ábrahám Szabolcs, Barta 
Zoltán, Csorba Szilvia, Eged Réka, Farkas 
Réka, Kis Lilla, Kozó Anett, Pestiné Heincz 
Andrea, Ring Anita Nikolett, Szita Balázs 
Gábor, Szűcs Roland. A zsűri visszajelzése 
alapján mindenki magas színvonalú szóbeli 
beszámolót produkált.

Témavezetőink: dr. Benkő Péter, Böcskei 
Elvira, dr. Csicsmann László, Karcsics Éva, 
dr. Opitz Éva, Rétallérné dr. Görbe Éva, dr. 
Szalai Ibolya. 
Összesen hét hallgatónk kapott díjat:
II. HELYEZETT (Kommunikáció szekci-
óban): Kiss Lilla (Üzleti kommunikáció 
szak): Testreszabott kommunikáció

III. HELYEZETT (Marketing szekcióban): 
Barta Zoltán (Vállalkozásszervező szak): 
Javaslatok a diákhitel továbbfejlesztésére

III. HELYEZETT (Emberi erőforrás 
menedzsment, Munkaerő piaci szekció): 
Kozó Anett (Vállalkozásszervező szak): 
Harc a tehetségekért

KÜLÖNDÍJAK 
Csorba Szilvia, Eged Réka
 (Nemzetközi kapcsolatok szak): 
A muszlim kisebbségek társadalmi helyzete 
Németországban és Franciaországban
Farkas Réka 
(Vállalkozásszervező szak): Stratégia, mint 
a versenyképesség kulcsa
Pestiné Heincz Andrea 
(Vállalkozásszervező szak): 
Rákosvárosok politikai földrajza

 
A soron következő diákköri kon-
ferencia az ÁVF TDK lesz 2008 
őszén. Egy TDK-dolgozat elkészí-
tésének számos előnye van: 

erkölcsi – és részben • 
anyagi – siker, amelyet az isko-
lai, illetve országos konferen-
cián elért helyezések nyújthat-
nak, 

plusz pontokat jelent a • 
későbbiekben egy esetleges 
továbbtanulásra való jelentke-
zésnél, 

sok esetben a munkahe-• 
lyi elhelyezkedésnél is figye-
lembe veszik,

némi kiegészítéssel később szakdolgo-• 
zatnak is leadható. 

Már most várjuk jelentkezéseteket, a hiva-
talos határidő 2008. május 30. Figyeljétek 
felhívásunkat, további részletek a www.avf.
hu honlapon érhetők el. 

Radnóti István

BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető

Túl a nehézségeken

Együ   a csapat

G. Márkus 
György
A Társadalomismereti Tanszék 
tanára, az MTA Politikai Tudomá-
nyok Intézetének munkatársa, 
a Villányi úti 
Európa Ház 
Szabadegyetem 
elnöke, 
az ÁVF 
Tudományos 
Közleménye-
inek felelős 
szerkesztője, 

70 éves lett!

Jó egészséget 
és további 
sikereket 
kívánuk!



ikszikszi@avf.hu 2008. május  IKSZIKSZÍ  3

HÍREK
Záróvizsga a láthatáron
Az államvizsga jelentkezési lapokat leg-
később 2008. május 16-áig kell leadni.

Nyelvvizsga-jelentkezés
A Corvinus 2008. augusztus-szeptem-
beri szaknyelvi vizsgájára június 10-én 
10 óráig lehet leadni a jelentkezési 
lapokat. Jelentkezni az ÁVF 3. emeletén 
a 306-os szobában Soós Gabriellánál, a 
Vizsgahely igazgatójánál lehet. 
A jelentkezők jelentkezési lapot és csek-
ket kapnak, amelynek befizetése után 
ugyanitt megkapják kódszámukat. A 
tájékoztató füzet és a jelentkezési lap 
a http://cszv.uni-corvinus.hu honlapról 
tölthető le. 
Sok sikert kívánunk a vizsgához!

FELVÉTELI 2008
A főiskolára való felvételi létszám körül-
belül ugyanannyi 2006 óta, még ha az 
országos jelentkezési tendencia csökke-
nő is. Tehát az összjelentkezők közül az 
ide jelentkezők aránya megnőtt. Idén is 
minden meghirdetett szak elindul. 

VÁLTOZÁS AZ AULÁBAN
Főiskolánk a szakképzési hozzájárulá-
sokból új, nagyképernyős plazma-tele-
víziókat vásárolt, amelyek az aulában 
láthatók, és fényújságként szolgálnak. 
A hallgatók különböző felhívásokat, 
információkat olvashatnak rajtuk, ami 
gyorsítja, megkönnyíti a tájékoztatást, 
tájékozódást. 

FŐSZAKIRÁNY-VÁLASZTÁSOK A FŐISKOLÁN

Irány a szakirány!
A gazdálkodási és menedzsment szakos 
másodéves hallgatóknak 2008. március 
13-án 12 óráig kellett leadni a főszak-
irány választási pályázatokat. 

Akkor kerülhet be valaki az adott főszak-
irányra, ha ennek előtanulmányi követel-
ményeit teljesíti. Reméljük ez mindenkinek 
sikerülni fog!A legtöbben a logisztika és a 
vállalkozásszervezés főszakirányra nyújtot-
ták be jelentkezésüket. Az már biztos, hogy 

az üzleti kommunikáció szak nem indul el, 
mert nem volt rá kellő számú érdeklődő (a 
minimális 15 fő). 
Az eredmények a vizsgaidőszak végén derülnek 
ki. Ekkor hirdetik ki, hogy ki, hova nyert felvé-
telt. A döntést a főiskola honlapján a Szervezeti 
egységek/Záróvizsga Központ menüpont alatt 
találjátok. Izgatottan várjuk az eredményeket! 
Kívánjuk mindenkinek, hogy pályázata kedve-
ző elbírálásban részesüljön!

Pálizs Brigitta

A KÖVETKEZŐ TANÉVTŐL MEGSZŰNIK A PAPÍRALAPÚ INDEX

Viszlát index!
Megváltozott a Tanulmányi- és 
Vizsgaszabályzat. 
A szenátus arról döntött, 
hogy a főiskola 2008. szeptember 1-től 
elektronikus leckekönyvet vezet be. 

Tárgyat csak az ETR-ben lehet majd felvenni. 
Fontos, hogy folyamatosan nyomon köves-
sétek a jegyeiteket, mert ha meghatározott 
időn belül nem jelzitek a rendszerhibát, 
akkor már nem érvényesíthetitek követelé-
seiteket.
A következő félévtől a szóbeli vizsgán szer-
zett érdemjegyet azonnal közlik a hallgatóval, 
s arról vizsgalapot állítanak ki, amit a hallga-
tónak a Megjegyzés rovatban alá kell írni.

Az elektronikus lec-
kekönyv lezárását a 
Tanulmányi Osztály 
végzi. Az elektronikus 
leckekönyv hallgatóra 
vonatkozó oldalairól 
írásbeli kérés alapján 
a Tanulmányi Osztály 
térítésmentesen 
papíralapú másolatot 
ad ki.
Ebben a félévben még minden a megszokott 
rend szerint halad. A nappalisok a félév 
végén ne felejtsék el felvenni az indexeket a 
Tanulmányi Osztályon!

Pálizs Brigitta

BELSŐSÉGEK

Kabdebó Lóránt, az irodalomtudományok 
doktora, egyetemi tanár, április 7-én az 
ÁVF és a Magyar-Koreai Társaság közös 
meghívására előadást tartott a Főiskolán  
„A keleti filozófia megjelenése a XX. 
századi magyar irodalomban” címmel. 

A szakmai rendezvényen Sung-Chul SHIN, a 
Koreai Köztársaság Nagykövetségének kul-
turális tanácsosa is megjelent, de a rendező 
két szervezet mellett más főiskolák és kul-
turális intézmények tanárait és diákjait is 
vonzotta az esemény. Az érdeklődés bizonyí-
totta, hogy van igény arra, hogy a hallgatók 
a szakismeretek mellé orientációs szem-
pontokat is kapjanak a kultúrák, civilizációk 
alapkérdéseinek megismerésével. 

Az előadó Szabó Lőrinc műveire fókuszált, 
így előbb az 1936-ban írt Vang An Si című 
versre. Ezt a költő műveinek 1960-as kiadá-
sából kihagyták, arra gondolva, hogy a cím-
szereplő rejtett módon Sztálin. 
A szerzőt azonban a Gömbös Gyula-féle 
reform bukása inspirálta, igaz, ez a vers 
mindenfajta reform-voluntarizmus, ádáz 
prófétaság frappáns bírálata. 

Reméljük mindenki jól érezte magát, aki 
eljött!

dr. Szegő Andrea

Keleti fi lozófi a

Isten éltesse, 
Tanár úr!

2008. március 
31-én ünnepelték 
a főiskolán 
Dr. Szakács 
Ferenc 
rektor úr 
75. születés-
napját! 
Sok boldogságot 
kívánunk neki!

Kabdebó Lóránt
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BELSŐSÉGEK

Én időben szólok...

Hogyan éltem túl az államvizsgát?
Senkit sem szeretnék megijeszteni és 
elijeszteni, de életem leghosszabbnak és 
az egyik legkegyetlenebbnek tűnő két 
hetén vagyok túl. Ez a két hét volt az, amit 
teljesen aktívan tanulással töltöttem.

Én, az örökmozgó, tevékenykedő ember 
ültem és tanultam minden nap kora reg-
geltől késő estig. Nem is értem, hogy férhet 
el az ember fejében egyszerre az a sok-sok 
tétel attól függetlenül, hogy ez mind három 
és fél év „terméke”. Nem beszélve a szakdol-
gozat prezentációjára való felkészülésről. Az 

ember álljon ki és beszéljen „idegenek” előtt 
tíz percet. Persze, nagy szövegláda vagyok, 
de nem így…
Be kell, hogy valljam, ezek a dolgok nem 
semmi idegállapotot és „görcsölést” okoztak 
számomra. Bár mindehhez hozzátartozik 
az a rengeteg szeretet, bíztatás és bizalom, 
amelyet a családom, a barátaim és ismerő-
seim nyújtottak - nem lehetett nem végig 
csinálni!
Az államvizsga napja: egy szóval borzasztó 
volt – egészen addig, amíg be nem jutottam a 
terembe. A vizsgabizottságot látván minden 

félelmem elszállt. Hálát adhatok az égnek, 
hogy utoljára olyan emberekkel lehettem 
együtt, akiktől a legtöbbet tanultam a három 
és fél év alatt. A prezentáció így „simán” 
ment, a tételek kevésbé, de az a lényeg, hogy 
túléltem, és ez óriási, felszabadult érzéssel 
töltött el. Megéri küzdeni, mert leírhatatlan 
az utána következő érzés. Tegyük hozzá, 
máig nem fogtam fel, hogy nincs több házi 
dolgozat, nincs több felelet, nincs több vizs-
gaidőszak, de diplomás ember vagyok, és ez 
akárhogy is, csodás dolog. 

Ács Angéla

Gondolkodtak már azon, hogyan kívánják 
tölteni a nyarat? Pihennek? Dolgoznak? 
Van egy javaslatom: mindegy, hogy hol, 
kivel, mikor – de beszéljenek/tanuljanak 
idegen nyelvet! 

Előbb utóbb mindenkit elér a végzet, s meg 
kell szereznie a nyelvvizsgát. Legyen inkább 
előbb, mint utóbb! 2008 szeptemberétől 

módosulni fog a nyelvvizsga bizonyítványok 
leadásáról szóló rektori utasítás. A főiskola 
csak a sorszámozott, keményfedeles eredeti 
nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát fogad-
hatja el, az igazolás a nyelvvizsgáról nem 
elegendő. Ne számítsanak tehát arra, hogy 
februárban nyelvvizsgázva részt tudnak 
venni a tavaszi diplomaosztón. A júliusira 
sem elegendő májusi nyelvvizsgára jelent-

kezni. Ősszel kell letennie a szakmai nyelv-
vizsgát annak, aki 2009 tavaszán államvizs-
gázni szeretne. 
Ha tanácsra van szükségük, melyik nyelv-
vizsgát válasszák, keressenek a 304-es szo-
bában vagy a vastag.gyorgyi@avf.hu címen.

Germánné Vastag Györgyi
Idegennyelvi Lektorátus

ÁVF-NAPOK: ZÁRVA
Május eleje felé közeledve egyre többen 
megállítottak, kérdezve: mikor lesznek 
idén az ÁVF-Napok? A válasz: idén nem 
lesz rendezvény. Miért nem? 
Mert a bolognai rendszerre való átállás 
következtében a Szervezési gyakorlat 
című tantárgy, ami kiinduló pontja 
a szervezésnek harmadévre került 
a másodév helyett, így egy év kiesik. 

A rendezvény a Vállalkozásszervező szak, 
Viselkedéskultúra című tantárgyából nőtte 
ki magát: arra gondoltunk Bánfalvi Mária 
tanárnővel, ne „csak” elmondjuk, hogyan, 
miként kell viselkedni egy rendezvényen, 
miként  illik  teríteni stb.,  hanem gyako-
roltassuk is. A gondolat továbbfejlődött, s a 
Vezetési ismeretek szervezési kérdéskörei-
vel bővülve vált komplex kritériumköve-

telménnyé, s egyben nagyrendezvénnyé, az 
ÁVF egyik meghatározó arculati elemévé. 
A rendezvénynek sosem volt célja a profit- 
szerzés (csak a nullszaldó!), mégis többmil-
lió forintos bevételt produkált az utóbbi 
években, melyekből számos eszközt tud-
tunk venni a hallgatóknak. 
Az első ÁVF-Napokat 1998-ban tartottuk, 
akkor még Bázis ’98 néven. A rendezvény 
több „átalakítást” élt át, volt olyan év, ami-
kor négy rendezvény volt, négy, egymást 
követő héten. (Majd’ belehaltunk…) 
Büszkék vagyunk eddigi rendezvényeink-
re, arra a színvonalra, amit elértünk.
Legbüszkébbek arra lehetünk, hogy a VSZ 
szakon végzett nappalis hallgatók ezt a tan-
tárgyat tartják leghasznosabbnak tanulmá-
nyaikból. (Lásd: Pályakövetési vizsgálat, 
honlapon megtalálható.) Hiányzik a ren-

dezvény, nekünk is, sok szempontból. Külö-
nösen a hallgatókkal való együttdolgozás 
hiányzik, a nyüzsgés a tanszéken, a „hall-
gatózsivaj”.  
Legközelebb 2009 májusában lesz ÁVF-
Napok, megújult formában, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

 Karcsics Éva
ÁVF-Napok rendezvényfelelős

AZ IKSZIKSZÍ CSAPATÉPÍTŐ KIRÁNDULÁSA EGERBEN

Hétvégére letettük a tollat
Egy borús csütörtök délután indult útjára az 
Ikszikszí szerkesztősége a Keleti pályaud-
varról, köztük, egyedüli újoncként, én is. Úti 
célunk Eger volt. A közel két órás vonatozás 
jó hangulatban telt, kisebb eltévedés után a 
szálláshelyünket is megtaláltuk. Első esténk 
activity és a nagy beszélgetések jegyében telt 
el. Másnapra tűztük ki az egri vár meglátoga-
tását: kissé álmosan, de jó kedvvel sétáltunk 

végig a romok között. Az utána követke-
ző ebéden az óriáspalacsintákkal is sikerült 
megbirkóznunk. Majd a nap végét csapatépítő 
játékokkal töltöttük: szappanszkandereztünk 
és verset írtunk Kelemen Annáról. Végül a 
karaoke volt a nyerő, ahol mindenki együtt 
énekelt. Pár óra alvás után fáradtan, de élmé-
nyekkel telve indult haza kis csapatunk. 

Kórádi Ágnes



EXTERNÁLIÁKKovács Ágnes
rovatvezető

A Hanze University Groningennel az ÁVF 
2007-ben vette fel a kapcsolatot. A két 
főiskola képzési profilja hasonló, így 
némi előkészítő tárgyalás alapján 2008 
elején együttműködési szerződést kötöt-
tünk. Ennek jegyében holland kollégáink 
meghívtak bennünket az International 
Partner Days című április 9-12-ig tartó 
rendezvényükre. Késő este érkeztünk 
meg Hollandia legészakibb nagyváros-
ába, Groningenbe. Sajnos az üdvözlő 
vacsorát lekéstük, és csak a másnapi 
hivatalos programon találkoztunk kül-
földi kollégáinkkal.

Nyolc főiskoláról érkeztek koordinátorok és/
vagy marketingoktatók a rendezvényre. Az 
ÁVF „csapatában” mindkét terület képvisel-
tette magát – igazán előnyös összeállítás. Az 
első napon bemutatkoztak az intézmények, 
és megszülettek az elhatározások a további 

együttműködésekre. Bárd András tanár úr 
előadását érdeklődéssel hallgatták a kollé-
gák, és hamar elkapkodták az ajándékba vitt 
brosúráinkat. Másnap workshopok soroza-
tán vettünk részt. Mindkét nap reggeltől kora 
estig tartott a program, amelynek hivatalos 
befejezése után sétát tettünk Groningen bel-
városában – például betértünk egy belvárosi 
sörözőbe is –, utolsó este pedig barátsá-
gos vacsorán köszöntünk el egymástól. Új 
ismeretségekre tettünk szert, és remélem, 
rövidesen a hallgatók és oktatók látják a 
legnagyobb hasznát utazásunknak.
Maradt egy napunk városnézésre is. Félre az 
útikönyvekkel, hiszen az adatok, informá-
ciók nagy része már elérhető a világhálón, 
viszont élményeket, hangulatokat, illatokat 
és ízeket sehonnan sem lehet letölteni. Irány 
a sétálóutca! Színes forgatag nyüzsgött az 
utcákon, ahol az „ámokfutó” biciklisektől 
óvakodni kellett, az autóbuszok ellenben 
óvatosan és lépésben haladtak. A virágpia-
con csak bámultunk. Rengeteg tulipán, fris-
sek, harmatosak, a háziasszonyok hatalmas 
csokrokkal igyekeztek haza. Vérző szívvel 
hagytam ott a standokat, repülőútra nem 
érdemes vágott virágot vinni. A sajtokkal 
kapcsolatban nem merült fel ilyen probléma. 
A piac egészen lenyűgöző volt: hatalmas 
választék pékáruból, sajtokból, friss zöldsé-
gekből, gyümölcsökből, fűszernövényekből, 
egzotikus élelmiszerekből, kimérve kapható 

édességekből, friss húsból, halakból. Még 
egy kis kirakat-nézegetés, gyönyörködés a 
Hanza-város épületeiben, keskeny macska-
köves utcáiban, csatornán álló lakóhajói-
ban… és eltelt a nap.
Másnap még félig alva, a kora reggeli csí-
pős hidegtől borzongva zavartuk fel leg-
szebb álmából fél Groningent a macskakö-
vön zakatoló húzós bőrönd dübörgésével. 
Nemsokára már a vonaton szunyókáltunk 
tovább, szerencsénkre a Schiphol repülőtér 
volt a végállomás. Budapesten hétágra sütött 
a nap, igazi tavasz! A télikabátomat gyorsan 
a szekrény mélyére tettem, a fotóimat a 
webalbumomba, Groningent pedig a szí-
vembe zártam. Ezúton szeretettel ajánlom 
hallgatóinknak és oktatóinknak egyaránt!

Novák Mária

Április 21-én volt az 
Erasmus pályázatok beadási határideje. 
Ez az első alkalom, 
amikor a tanulmányi és 
a szakmai gyakorlati ösztöndíjakra 
ugyanabban az időben kellett 
beadni a pályázatokat. 
Talán ez eredményezte, 
hogy míg a tanulmányokra 
15 pályázatot adtak be, 
addig a szakmai 
gyakorlat iránt 
egyetlen hallgató érdeklődött!

A külföldi tanulmányokra benyújtott 15 
pályázó közül első helyen 
négyen jelölték be a Yildiz Technical 
Universityt, 
hárman választanák a University of Aarhus, 
Institute of Business and Technology part-
nerintézményünket, 
ketten szeretnének Bécsbe utazni, 
egy-egy jelentkező pedig megjelölte a 
holland NHL Universityt, a litván College 
of Social Sciencest, a németországi 
Fachhochschule Ludwigshafent, és a hol-
land Hanze University Groningent.

A pályázatokat hamarosan elbíráljuk, és 
remélem, mindenki elégedett lesz azzal az 
intézménnyel, ahová elfogadják a jelentke-
zését.

A szakmai gyakorlatokra tovább lehet 
pályázni, egészen május 15-ig. 
A felhívás és a jelentkezési lap továbbra is 
elérhető az ÁVF honlapján, a Nemzetközi 
Igazgatóság és a Karrier Iroda anyagai 
között is! 

Novák Mária

Felhívás!
Június 6-ig nyitott 

a NATO gyakornoki pályázata, 
amiről szintén a Nemzetközi Igazgatóság faliújságján lehet tájékozódni.
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A partner iskola épülete

KAPCSOLATÉPÍTŐ LÁTOGATÁS GRONINGENBEN

Hollandiában jártunk

Hollandiában

PILLANATKÉP AZ ERASMUSRÓL

Külföldre vezet az út?
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ARC Trefszker Erika
rovatvezető

Két sikeres ÁVF-es diák
A Magyar Nemzeti Bank „A pénz nyomában” című pályázatán elért II. illetve III. helyezettek

Kohán 
Nikolett 

II. helyezés

1  Úgy gondolom, hogy az ÁVF-en az itt tanuló 
hallgatóknak színvonalas oktatásban lehet 

része, és ez piacképes tudást biztosít. Nagyon 
barátságos a légkör, amiben nagy szerepe van 
az itt tanulóknak és a közvetlen, segítőkész 
oktatóknak. További jelentős pluszt ad, hogy az 
anyagok elsajátításához rengeteg támogató esz-
köz áll rendelkezésünkre – például számítógép 
terminálok, karriertervezési iroda stb.

2  A gimnáziumi évek alatt volt szerencsém 
megismerni és előadásokat hallgatni Szo-

mor Tamás tanár úrtól, akinek köszönhetően 
itt vagyok. Ő mesélt nekem először az ÁVF-ről, 
és elmondásai alapján úgy gondoltam, hogy 
ez a felsőoktatási intézmény lesz számomra a 
legmegfelelőbb választás.

3  Dr. Tóth Margitta, a Pénzügyi alapismeretek és a Vállalati 
pénzügyek oktatója hívta fel a figyelmet arra, hogy a Magyar 

Nemzeti Bank remek nyereményekkel, tanulmányi pályázatot írt 
ki több pénzügyi témában. 

4  Alapvetően nem ért meglepetés, hiszen a pályázati tájékoztatás 
és a hozzá tartózó instrukciók egyértelműek voltak.

5Elsősorban legyen tisztában a határidőkkel. Válasszon akár több 
konzulenst. Hagyjon elég időt a gyűjtési és megírási munkákra.

6  Nem szeretem a pontatlanságot és a figyelmetlenséget. Tehát 
azzal, ha valaki pontatlan és figyelmetlen.

7 Azt hiszem, erre nincs jó recept, hiszen mindenkinek más és más 
válik be. Én esténként futni járok, és rengeteg könyvet olvasok. 

Trefszker Erika  

Sárvári 
Zsolt 

III. helyezés

1Nekem azért tetszik, mert más sulikkal 
ellentétben sokkal családiasabb a hangulat. 

Nagyjából ismer mindenki mindenkit. Az évfo-
lyam több tárgyból különböző csoportokba van 
osztva. Ezekben a csoportokban nem vagyunk 
sokan, így könnyebb megismerni egymást. 
Hallomásból tudom, hogy a tanári kar is közvet-
lenebb, mint más helyeken. Másutt a normák is 
szigorúbbak. 

2Egyrészt én csak jókat hallottam róla. 
Másrészt, amikor idekerültem 2002 és 

2004 között elvégeztem a reklámszervező 
szakot. Nagyon jól éreztem magam. Mivel 
főiskolai diplomát is akartam, így evidens 
volt, hogy jövök az ÁVF-re továbbtanulni. 

3Dr. Tóth Margitta tanárnő a Pénzügyi alap-
ismeretek oktatója felhívta az egész évfolyam figyelmét erre. Aztán 

arra gondoltam, hogy miért ne. Még soha nem próbáltam meg semmilyen 
pályázatot vagy versenyt. Ezért úgy gondoltam, hogy itt az ideje kipróbál-
nom magam ilyen területen is.

4Talán az eredmény. Nem számítottam a harmadik helyre. Azon kívül 
minden úgy zajlott le, ahogyan a pályázati tájékoztatóban benne volt.

5Először is a témaválasztásra fektessen nagy hangsúlyt. A téma 
legyen figyelemfelkeltő és érdekes. Figyeljen arra, hogyan fogalmaz. 

Szerintem ez utóbbi a legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy a fogalma-
zásom miatt sikerült ilyen jól a pályázatom. 

6Ha valaki ígéretet tesz, és azt nem tartja be.

7Ez mindenkinél egyéni. Én szeretek a barátnőmmel lenni, az ő társasá-
ga megnyugtat, és ha vele vagyok, nem a gondokra koncentrálok.          

1. 
Mondj pár indokot, amiért 
érdemes az ÁVF-re járni? 

2. 
Miért éppen az ÁVF-et 

választottad, amikor a továbbta-
nulásról döntöttél?

3. 
Honnan jött az ötlet, hogy beadj 

egy ilyen MNB-s pályázatot?

4. 
Volt valami, ami váratlanul ért a 

pályázat során?

5. 
Milyen tippet adnál annak, 

aki fontolgatja, hogy részt vesz 
egy ilyen pályázaton?

6. 
Mivel lehet kihozni a sodrodból?

7. 
Van valami jó stressz oldó 

gyakorlatod?

 A megérdemelt oklevelek
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ARC

 „Mondhatni munkamániás vagyok...”

Simkó Rózsa
Oktatási  igazgató

Ha az ember belép a szobájába, 
úgy érzi magát, mintha egy 
arborétumban lenne. 
Honnan ered a virágok 
szeretete?
Valóban, amikor bejönnek ide a kollégák 
és a hallgatók is, nincs olyan köztük, aki ne 
említené meg, hogy „Jaj de szép!”. Szeretem a 
virágokat, ez a vidékiségből is fakad. Hiszen 
vidéken nőttem fel. Otthon is rengeteg virá-
gom van. Mivel az időm nagy részét mégis 
ebben a szobában töltöm, fontos, hogy jól 
érezzem itt magam. Azért van velem szem-
ben is virág, hogy én is lássam őket, ne 
csak dekorációként szolgáljon. Így érzem jól 
magam. Szokták mondani a névnapomon, 
hogy virágot nem hoznak, mert már nem fér 
be. Erre az a válaszom, hogy majd csinálok 
neki helyett.

Hogyan szokta meg Budapestet 
a vidéki élet után?
Az igazság az, hogy én 1979-től már 
Budapesthez kötődöm. Miskolc mellett 
Nyékládházán születtem, és édesanyám még 
mindig ott is él. Kazincbarcikán kezdtem el 
tanítani, úgy kerültem el kicsit Tatára, de már 
budapesti volt a székhely alapvetően. Itt kap-
tam lakást, Óbudán lakom. Ott voltam igazgató-
helyettes egy általános iskolában, aztán nagyon 
sokáig igazgató. Onnan kerültem 1998-ban 
az ÁVF-re. Februárban volt tíz éve, hogy itt 
dolgozom. 
Titkárság vezetőként kezdtem itt a pályafu-
tásomat. Sok mindennel foglalkoztam egy-
szerre. Amikor már kialakult az intézmény 
mostani struktúrája, az én feladatköröm is 
behatárolódott. Nem vágyom vissza vidékre 
dolgozni vagy élni. Viszont édesanyámat hiá-
nyolom, ezért ha sűrűbben nem is, de min-
den harmadik héten haza megyek. Otthon 
van egy családi házunk, amit 
én tartok fent. Ezt nyilván 
csak úgy lehet csinálni, hogy 
ennyi az életem. Mondhatni 
kicsit munkamániám van, így 
más nem fér bele. Maximum 
a barátok, akikkel ha időm 
van, néha leülök csevegni. 
Elsősorban a régi iskolából, a 
kollégáimmal tartom a kap-
csolatot.

Az oktatási igazgatóság 
olyan szigorúnak hang-
zik, 
mégis azt lehet tudni, 
hogy Önnek van 
az egyik legjobb 
kapcsolata a diákokkal. 
Hogy lehet ezt a kettőt 
összehozni?
Ennek azt hiszem, egyik oka 
az, hogy ez az ajtó van a leg-
többet nyitva ebben az isko-
lában. Nagyon korán érkezem 
és általában későn megyek 

haza. A kollégám Péntek Viki is tudja ezt, 
így ha én nem vagyok itt, akkor ő úgy intézi, 
hogy itt legyen, kivéve, ha felügyelni hív-
ják valamelyik vizsgára vagy zh-ra. Akinek 
gondja van, az előbb utóbb keres egy nyitott 
ajtót. Úgy gondolom, hogy azért vagyunk, 
hogy segítsük a hallgatókat. Én mindent 
meg is teszek, ami tőlem telik. Órarend- és 
vizsgarendkészítésnél az alapelvem az, hogy 
elsősorban a hallgató érdekeit kell nézni. 
Természetes, hogy a kollégákét is szem előtt 
tartom. Előfordul, hogy egy napra esik két 
javító vizsga, de olyan nem történhet, hogy 
első vizsgák egybeessenek. 

Hogy lehet egy ilyen munkát 
szeretni, ahol ennyi 
a szabályozottság
és a kötöttség?
Azt gondolom, az segíti a munkát, hogy az 
egyik még véget sem ért és a másikba már 
belefogott az ember. Ez bizonyos korlátokat 
jelent időben is, de én szeretem, mert tudom, 
hogy a hallgatókért teszem. Alapvetően az 
emberszeretet motivál. Egyszerűen szeretek 
dolgozni. 
Sokszor úgy érzem, van értelme, előfordul 
azonban, hogy magamba zuhanok. 
Néha ér csalódás is. Kiteszem, kiírom, szí-
nessel is az információkat. Magyarázatot is 
fűzök hozzá. És ha valaki ráérez arra, hogy 
mit kell nézni, akkor mindent meg tud az 
internetre feltöltött anyagokból. A hallgatók 
zöme szerencsére tájékozódik, de sajnos van 
ennek az ellenkezője is. Naponta harminc-
szor nyúlok az órarendhez, azért, hogy ha 
valaki ránéz, mindig az aktuálisat lássa. 
Minden reggelt azzal kezdek, hogy a hallga-
tói fórumot olvasom. Ezt is fontosnak tar-
tom, mert ott hangzanak el olyan informá-
ciók, amelyből kiderül, a tájékoztatásunk-

ban hol van hiányosság. Az is látszik, hogy 
inkább egymástól kérdeznek a hallgatók, 
minthogy utána járnának. Ebből sokszor van 
félreértés. 

Hogyan edzi magát azokra 
az esetekre, 
amikor már századszor 
is megkérdezi egy hallgató 
ugyanazt?
Igazából nem edzem magam. Sőt, szere-
tem is a hallgatói kérdéseket. Az persze 
előfordul, hogy ha sokadszorra kérdezik 
ugyanazt, olyankor elveszítem a türelmem. 
Megkérdezem, hogy mióta jár ide és, hogy 
eddig hol volt? Vagy, hogy mit olvasott drága 
szívem? Ha bárkit látok az órarend, vagy 
vizsgarend előtt, megkérdezem, hogy miben 
tudok segíteni, hátha nem is tudja, mit kell 
keresnie.

Ki vagy mi teszi 
leginkább 
próbára 
a stressz tűrő
képességet?
Talán az, hogy időben 
kell végezni mindennel, 
és ezer dolgot kell egyez-
tetni. Függünk egymástól 
a kollégákkal. Amíg nem 
kapok meg egy informá-
ciót, addig nem tudok 
hozzányúlni sem az óra-
rendhez, sem a vizsga-
rendhez. 
Ha nem kapok visszajel-
zést, nem tudok véglege-
síteni. 
Eléggé próbára teszik az 
ember stressz tűrőképes-
ségét, mire minden kolle-
gától minden kért infor-
máció beérkezik.

          Trefszker Erika
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NEKEM8 Kiss Norbert
rovatvezető

Vizsgáld meg, 
mostanában milyennek 
érzed önmagad!

Stressz 
teszt   

Pontozd 1-től 5-ig!

1: soha, egyáltalán nem
2: nem jellemző
3: néha
4: általában igen
5: nagyon, mindig

1. Gyakran érzel fáradtságot?
2. Reggel kimerültnek érzed magad?
3. Alvászavaraid vannak?
4. Emésztési problémáid vannak?
5. Allergiás tüneted van?
6. Koncentrációs nehézségeid vannak,  
     nehezen döntesz?
7. Gyakran felejtesz el dolgokat?
8. Ingerlékeny, hirtelenharagú vagy?
9. Elvesztetted magabiztosságod?
10. Egyre nehezebben tudsz 
      kikapcsolódni?
11. Úgy érzed, hogy nincs időd  
      önmagadra?
12. Visszahúzódóvá váltál?

ÉRTÉKELÉS

12-24 pont: Amennyiben őszintén vála-
szoltál, akkor nincs nagy problémád a 
stresszel.
25-47 pont: Nem kellene tisztába tenni 
valamit?
48-60 pont: Úgy látszik, tekintélyes 
kupacot halmoztál fel, ideje lenne kita-
karítani.

1. Fogadd el: senki, még te sem vagy 
tökéletes
A lakás szinte mindenhol „szalad”, minden-
hol előfordul, hogy a gyerek rosszul tanul, 
vagy pimasz, hogy a férj nem eléggé kedves… 
Barátkozz meg ezzel a ténnyel, és ne gyötörd 
magad halálra azért, mert ne adj’ isten, nem 
vagy tökéletes szerető, társ, barátnő, anya, 
vagy feleség.

2. Tűzz ki önmagad elé reális célokat!
Vedd tudomásul, hogy a nap mindössze 
huszonnégy órából áll, és nem lehet mindent 
elvégezni ez idő alatt.

3. Légy egy kicsit önző!
Naponta lopj magadnak legalább egy fél órát, 
amikor kizárólag csak a saját kedvteléseid-
nek élsz: olvasol, sétálgatsz, kirakatot nézel, 
vagy egyszerűen csak a lábadat lóbálod.

4. Ne túlozd el a dolgok jelentőségét!
Ha ismerősöd nem vesz észre az utcán, 
vagy nem fogadja köszönésedet, ne gon-
dold rögtön, hogy utál. Fel se vedd az ilyen 
csip-csup dolgokat! Az illetőnek valószínű-
leg egyszerűen csak rossz napja van, vagy 
túl szórakozott.

5. Általában lassulj le!
Járj, beszélj, vezess egy kicsit komótosab-
ban!

6. Igyál kevesebb koffeintartalmú italt!
Egyél sokszor, de mindig csak keveset. Nem 
árt, ha tudod, hogy a rendszertelen étkezés 
felelős a szervezet alacsony vércukorszintjé-
ért, ami viszont hosszú távon állandó kime-
rültségérzetet okozhat.

7. Szeresd jobban önmagad!
Törekedj arra, hogy több olyan dolgot tegyél, 
amit szeretsz, mint amit nem. Ha a lakás 
kitakarítása és a barátnőd meglátogatása 
között kell választanod, lelkiismeret furda-
lás nélkül válaszd az utóbbit.

8. Szervezd meg jobban az életedet!
Dobj ki minden felesleges kacatot, viszont 
raktározz elengedő mennyiséget a minden 
nap használatos, és éppen ezért bosszan-
tóan hamar elfogyó dolgokból. Nevezz ki 
állandó helyet a kulcsaidnak, a számláknak, 
és a fontos iratoknak.

9. Aludj többet!
Fáradtan, kialvatlanul még esélyed sincs 
arra, hogy legyőzd a stresszt.

10. És végül…
Ha valaki mégis felidegesítene, mielőtt kia-
bálni kezdenél, számolj magadban tízig, vagy 
vegyél mély lélegzeteket. Meglátod, még egy 
ilyen pofonegyszerű trükk is csodákat tesz.

Forrás: www.noiportal.hu

Romi: A túlzottan romantikus, már-már „nyálas” szituációk 
irónikus megfogalmazása.

Szleng.ma SZLENGPONTMA

JÓ TANÁCSOK STRESSZ ELLEN

Fő a nyugalom!

Megbetegszik a férj. Feleségével 
elmegy az orvoshoz. Az orvos 
megvizsgálja, majd behívja a fele-
séget egy négyszemközti beszél-
getésre.

– Asszonyom, a férjének megár-
tott a stressz. Segítenie kell neki.

– Hogyan segíthetek?

– Először is a táplálkozás: főzzön 
zsírmentesen, ebédre sok húst, 
vacsorára sok gyümölcsöt. Aztán 
a pihenés: ne veszekedjen vele, ne 

kritizálja. Lehetőleg sok meccset 
nézessen vele. Fontos a rendsze-
res „házasélet” is. Ne szóljon neki 
erről a beszélgetésről, mert ez 
tovább rontaná a helyzetét. Ha ezt 
a következő tíz hónapban betart-
ja, meggyógyul, ellenkező esetben 
sajnos meghal.

Visszamegy a feleség. 
Férje megkérdezi:

– Na, mit mondott a doki?

– Azt, hogy meg fogsz halni!

A stressz ellenszere
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SPORTTem Dániel
rovatvezető

Sporttörténelmi sikert ért el a magyar 
jégkorong-válogatott: legyőzte Ukrajna 
csapatát, megnyerte a szapporói divízió 
I-es világbajnokságot, és jövőre a világ 
legjobbjai között szerepelhet. 

Utolsó forduló: Magyarország-Ukrajna 4-2 
(2-0, 1-2, 1-0), gól: Vas J. (11.), Palkovics 
(20.), Peterdi (22.), Vas M. (60.), illetve 
Blagoj (38.), Szemencsenko (38.). A torna 
legjobb csatára Palkovics Krisztián lett. A 
világelitben még soha sem szereplő magya-
rok ezt megelőzően csak egyszer, 2002. ápri-
lis 20-án játszottak döntőnek beillő meccset 
a divízió I-ben, akkor Székesfehérváron 6-2-
re kikaptak a dánoktól.
Ocskay életerős lövése vezette be a finálét, 
majd lassan magukhoz tértek az esélye-
sebb ukránok. Eljutottak a kapuvasig, de az 
ellentámadás végén az Egyesült Államokban 
edződő Vas János óriási gólt lőtt a bal felső 
sarokba. Továbbra is fegyelmezett volt Pat 
Cortina csapata, amely sorra dolgozta ki a 
helyzeteket. Még az első szünet előtt ember-
előnybe kerültek a magyarok. Palkovics 
viharzott át a védelmen, és már a hatodik 

vb-gólját szerez-
te. A második har-
mad elején a rivá-
lis játszhatott lét-
számfölényben, 
de nem élt vele, 
hanem Ladányi 
passzából Peterdi 
bődületes nagy 
gólt lőtt. Időt kér-
tek az ukránok, 
és ettől kezdve 
hatalmas iramot 
diktáltak. A 38. 
percben aztán 
41 másodperc 
alatt Blagoj és 
Szemencsenko is bevette az addig hősiesen 
védő Szuper kapuját. A harmadik periódus 
kezdetén visszavett a tempóból az ukrán 
együttes, így Vaszjunyin is ziccerbe került, 
de háromszor rontott. Igaz, a rivális is elju-
tott a magyar kapuig, de Karaulscsuk fölé 
lőtt. A hajrában Szélig dőlt ki, mert az arcába 
pattant a pakk. Két perccel a vége előtt Vas 
Jánost kiállították, testvére, Márton azonban 

megugrásból az A csoportba lőtte a magyar 
csapatot! Sporttörténelmi bravúr, a magya-
rok jövőre a világelitben szerepelhetnek! A 
szapporói divízió I-es világbajnokságon arany-
érmes magyar jégkorong válogatottat itthon a 
kisstadionban fogadta minden hoki rajongó, 
szurkoló, magyar sportbarát, s együtt köszön-
tötte Pat Cortinat és „aranyos” legényeit!

Tem Dániel

Idén húsvét hétfőn az ókori játékok szín-
helyéről, Olimpiából indult el az olimpi-
ai láng az idei nyári játékok színhelyére, 
Pekingbe. Egy futó viszi végig a lángot a 
színhelyig, de ez a szokás az újkori olim-
piák történetében csak 1936 óta létezik.

Az ókori olimpiákról kevés információ áll 
rendelkezésre. Kezdetét is csak az i. sz. III. 

században élt nagy történetíró, Euszebiosz 
leírásából ismerjük. Szerinte az első stadi-
onfutást, mint egyetlen versenyszámot i. 
e. 776-ban rendezték meg. Az egész ókori 
görögséget megmozgató verseny a jelenlegi 
történészi álláspont szerint a i. e. V. század-
ban érte el virágkorát, utána már nem ját-
szott kiemelt szerepet a görög városállamok 
történetében. Megszűnése a késő ókor egyik 

uralkodója, a Római 
Birodalmat kettéosz-
tó Nagy  Theodosziusz 
császárhoz kötő-
dik, aki 393-ban a 
kereszténység végle-

ges megszilárdítása érdekében megtiltot-
ta a pogány ünnepi játékok gyakorlását. 
Feléledését  az újkorban Pierre de Coubertin 
francia bárónak köszönhetjük, akinek 1894-
ben született meg az ötlete, hogy a modern 
világban, immáron a világ országai részére 
rendezzenek olimpiai játékokat.  
Már az ókorban is gyújtottak olimpiai lán-
got, amely Olimpia városában, Héra istennő 
temploma és oltára közötti területen lobo-
gott. Fémtükrök segítségével a napsugara-
kat egy pontba fókuszálva lobbantották fel 
az egységet szimbolizáló tüzet. Az 1896-os 
athéni olimpián még nem volt fontos a láng 
szimbolikus meggyújtása, először csak az 
1928-as amszterdami játékokon került rá 
sor. A láng „útra kelése” az 1936-os berlini 
olimpiához kötődik, amikor a német szár-
mazású sportdiplomata, Carl Diem ötlete 
nyomán Észak-Görögországból, Olimpiából 
mintegy 3000 kilométeres szakaszon keresz-
tül Berlinig elindult az első fáklyafutás.

Forrás: Mix Online

VILÁGBAJNOK LETT A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT

Jégből kapott siker

 A híres olimpiai láng

AZ OLIMPIAI LÁNG TÖRTÉNETE

Futótűz

A győzelem mámora
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KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezető

MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT A STRESSZ JÓTÉKONY HATÁSAIRÓL

A pozitív stressz

Tapasztaltad már a stressz jótékony 
hatását? Hogyan, miként?

Első hallomásra sokunknak csak a nega-
tívumok jutnak eszünkbe a „stressz” szó 
hallatán, pedig a fogalom sokkal árnyal-
tabb tartalmat hordoz. A stressz igenis 
lehet jó hatású is, mert motivál, ösztönöz, 
felébreszti bennünk a versenyszellemet.

Ha például nagy megmérettetéseink előtt 
izgulunk, az nem csak természetes, de 
hasznosnak is bizonyulhat, hisz ily módon 
aktivizálódhatnak erőtartalékaink, növe-
kedhet koncentráló képességünk, vagyis 
jobb teljesítmény elérésére és hatékonyabb 
helytállásra leszünk képesek.
Biztos vagyok benne, hogy már minden-
ki tapasztalta a stressz jótékony hatását, 

(remélhetőleg ebben a vizsgaidőszakban 
is át fogjuk élni), csak általában nem tuda-
tosodik bennünk, hogy valójában ezek a 
„tünetek” a stressz következményei. 
Májusi számunkban iskolánk hat hallga-
tóját kérdeztük meg arról, hogyan hatott 
rájuk pozitívan a stressz.

Hegybányai Orsolya

Én a sportkedvelők közé tartozom, a mozgás 
számomra lételem. Rendszeresen járok futni, 
úszni, biciklizni és kézilabdázni. Élvezem a 
versenyeket, a megmérettetést, ami kivált 
belőlem egy bizonyos koncentrációt, adre-
nalint és teljesítménynövelő érzést. Ez azon-
ban lehet negatív és pozitív is. Nálam a 
sport előtt és közben jelentkező stressznek 
szerencsére pozitív hatása van, mert segít 
kitartani, és leküzdeni az ellenfelet, illetve 
megvalósítani a kitűzött célt.

Katona Dániel
ÜSZ/II.

Rendszeresen járok énekelni és fellépni, 
ezért színpadra lépéskor gyakran érzek 
feszültséget, izgalmat. Ez a fajta stressz 
növeli a teljesítő képességem, egyfajta len-
dületet ad. Amikor kiejtik a nevem, hogy 
én következem, az a csúcspont számomra, 
akkor izgulok a legjobban. Amikor azonban 
már ott állok a színpadon, elmúlik minden 
szorongásom, és maximális teljesítménnyel 
igyekszem énekelni, bízom benne sokak 
örömére. 

Fehér Renáta
GM/II.

Sajnos nekem még nem sikerült a stressz 
jótékony hatását tapasztalnom. Nálam pont 
az ellenkezőjét idézi elő. Ha például vizs-
gázom, könnyen leblokkolok, mert izgulok, 
hogy sikerüljön. Ezért fordul elő, hogy sok-
szor nem a tudásomat tükrözi az eredmé-
nyem. Emellett rossz közérzetet is okoz szá-
momra, mert ha stresszes vagyok, nem úgy 
bánok a környezetemben lévő emberekkel, 
mint ahogyan megérdemelnék.

Nagy Andrea
ÜSZ/II.

Jelentős stresszhelyzetet életemben az isko-
laváltás okozott. Miskolcról Budapestre köl-
töztünk, és középiskolát kellett váltanom. 
Kezdetben nyomasztott, nehéz volt az átállás, 
mivel nem állt „mögöttem” senki. De szeren-
csére ez a „debilizáló stresszhelyzet” a végén 
kihozta belőlem a maximumot, beindult a 
„mobilizáló stressz” jótékony hatása. Az új kör-
nyezet és iskola „felpörgetett”, ami főként a 
tanulmányi eredményemben mutatkozik meg.

Garbóczi Alíz
ÜSZ/II.

A stressz jótékony hatására a legjobb példa 
a nyilvános szereplés, prezentálás. Mindig 
várom az első pillanatot, hogy végre meg-
szólaljak, mert addig minden bajom van. 
Miután már túl vagyok az első pánik pilla-
naton, és megvan az első mondat, onnantól 
kezdve a stressz már inkább doppingol és 
minden gördülékenyen halad tovább.

Kiss Ildikó Andrea
RSZ/II.

Szerencsejáték űzése közben is komoly 
stressznek vagyok kitéve. Ilyenkor „felmegy” 
az adrenalin, és már emiatt is jó néha rulet-
tezni. Ha nem kapja el a „gépszíj” az embert, 
s időben ki tud szállni, akkor ez mindenképp 
pozitív stressz. A focimeccseken találkoz-
tam még komoly stresszes helyzetekkel, ha 
győz a csapat, akkor katarzis. Újpesten most 
különösen sok ilyen van, hisz nagy a tét, 
bajnokság a cél!  

Frisch Ádám
GM/II.

Hogyan hatott  rád poz it ívan a stressz?
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SIKERPapp-Kuster Ádám
rovatvezető

dr. Rácz Gábor
A MÁV Cargo kommunikációs igazgatója

Milyen út vezetett a MÁV Cargo
kommunikációs igazgatói 
pozíciójáig?
Eredetileg mérnökként végeztem, és kuta-
tóként dolgoztam néhány évig. Ezután 
másfél évtizedig döntően a Miniszterelnöki 
Hivatalban, nemzetközi ifjúsági kapcsola-
tokkal foglalkoztam. (Ebből az időszakból 
származik a nyelvtudásom és az utazás sze-
retete.) Közben szereztem egy közgazdászi 
végzettséget is, majd immár 15 éve kom-
munikációval, PR-ral és marketingkommu-
nikációval foglalkoztam. A MÁV Cargo előtt 
hosszú évekig a British American Tobacco, 
a Pécsi Dohánygyár tulajdonosának a kom-
munikációs igazgatója voltam. Ebben az 
időszakban doktoráltam marketingből. 
2006 január eleje óta pedig az önállósult 
MÁV Cargo Zrt. kommunikációs igazgatója 
vagyok.

Milyen szerepet tölt be a MÁV Cargo 
a hazai teherszállításban?
A vállalat a hazai árufuvarozási piac kb. 
20 százalékát birtokolja, a vasúti árufuva-

rozásban 82-83 százalékos részesedéssel 
piacvezetők vagyunk. Mivel 2007-es auditált 
számaink csak néhány hét múlva lesznek, a 
2006-os adatokat idézném, amelyek nagy-
ságrendileg nem nagyon térnek el egy-
mástól: 2006-ban kb. 47 millió tonna árut 
szállítottunk, ami 93 milliárd forint árbevé-
telt eredményezett. Az adózás előtti ered-
mény 2,8 milliárd forint volt. Munkavállalói 
létszámunk 3170 fő volt, 9,3 milliárd 
árutonnakilométert teljesítettünk.

Hogyan telik egy átlagos 
munkanapja?
A kommunikációban az a szép, hogy ritkán 
adódik két egyforma nap. Természetesen 
vannak állandó feladataim, ilyen például 
a részvétel a Kommunikációs Board, vagy 
a Szponzorációs Bizottság munkájában. A 
vezetői értekezleteken is aktív vagyok, én 
vagyok a főszervezője a legendás karácso-
nyi ünnepségeinknek. Hozzám tartozik az 
éves Fenntarthatósági jelentés felügyelete, 
és még sorolhatnám. Az én napomat azon-
ban mindig az határozza meg, hogy milyen 
érdeklődést mutat aznap irántunk a média. 
Ha történik valami rendkívüli (pl. sugár-
zás miatt visszafordítanak egy tehervagont 
a határról, privatizálásra kerül valamelyik 
részlegünk, vagy a miniszterelnök cége áru-
szállítási kedvezményt kapott – jóllehet csak 
annyit, mint minden más partner), akkor 
bizony nincs este, reggel, szabadság, vagy 
hétvége! Akkor elérhető kell legyek, akár 
éjjel-nappal is. Alapelvem, hogy a kommu-
nikációs pozíció elsősorban szolgálat: ki kell 
szolgáljam a vezetőmet, a cégemet és a 

média képviselőit!

Ön az ÁVF-en rend-
szeresen záróvizsga-
elnök. 
Milyen tapasztalatai 
vannak?
A hallgatók többnyire 
értelmesek és szorgal-
masak. Ezzel nincsen baj. 
Gondot az okoz, hogy 
az elméleti ismereteket 
nem tudják a gyakorlatba 
átültetni! Rengetegszer 
fordul elő, hogy egysze-
rű gyakorlati kérdések-
nél megáll a tudomány! 
Pedig csak ilyen egyszerű 
dolgokat kérdezek: Mi 

ennek az előnye? Hogyan öltözne fel erre 
a rendezvényre? Tud erre egy példát mon-
dani? 

Mit tudhatunk a családjáról?
Nőtlen ember vagyok, ennek minden elő-
nyével és hátrányával. Fiatalabb koromban 
inkább az előnyeit láttam, ma már nemcsak. 
Talán ezért is kötődöm jobban a szokásosnál 
szüleimhez, az öcsém családjához, és a bará-
tokhoz – persze mindkét nemből.

Hogyan egyezteti össze a munkáját 
és a magánéletét?
Világ életemben olyan munkahelyeken dol-
goztam, ahol a magánéletet alá kellett ren-
delni a munkának. Egy tudományos kuta-
tó nem hagyja abba a munkát azért, mert 
otthon nagymosás van! A külügyi pályán 
nem munkaidőben érkeztek a delegációk. 
Az államapparátusban elvárták, hogy egy-
egy sürgős anyag, kormány-előterjesztés 
véleményezését a munkaidő lejárta után is 
azonnal elvégezze az ember. A kommuni-
kációban pedig épp tavaly nyáron fordult 
elő, hogy a szabadságom alatt, egy sürgős 
záhonyi forgatási engedély ügyében reggel 
háromnegyed 8-kor talált meg az egyik tévé-
társaság – és délig még három! Ez „a szakma 
kockázata”, ahogy a francia mondja. Tudom, 
mire szerződtem, ez vele jár!

Ebben a hónapban a stressz a lapunk 
témája. Mennyire van jelen az Ön 
munkájában?
Nem vagyok ideges típus, és ha felhúznak, 
gyorsan levezetem. Elmondok egy viccet, 
teszek egy frivol megjegyzést a hölgyek köré-
ben, vagy egyszerűen kivágom a szemétbe a 
bosszúságot okozó tárgyat! Általában arról 
vagyok híres, hogy minél idegesebb a kör-
nyezetem, annál nyugodtabbá válok! Sajnos 
azonban néha ez ellenkező irányba is műkö-
dik!

Mik az Ön személyes jövőbeli tervei?
Vannak magánéletbeliek is. Jó ideje foglal-
koztat a nősülés gondolata. Szeretnék továb-
bá egyre többet oktatni, talán főállásban is. 
Van még néhány szép hely a világon, ahová 
el szeretnék utazni! Arról már letettem, 
hogy vasakarattal nőjek vagy húsz centit, de 
a fizikai kondícióm karbantartásával szeret-
nék többet foglalkozni. Nagyjából ennyi, de 
minden nap újabb terveket szül!

Papp-Kuster Ádám

 Karácsonyi beszéd közben
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KARRIER Árvai László
rovatvezető

Néhány lelkes hallgató 
– a nemzetközi tanulmányok 
alapszakról – ellátogatott 
az áprilisban megrendezésre 
került Műegyetemi Állásbörzére. 
Tapasztalataikról  az alábbiakban
olvashatunk.

Amikor szemügyre vettük az állásajánla-
tokat, kicsit csalódottak lettünk, mert gya-
korlatilag mérnökökön kívül legfeljebb csak 
középfokú végzettséggel rendelkezőknek 
való álláslehetőségeket kínáltak.

Margittay Péter

Az állásbörzének haszna sajnos nem volt, 
mivel elsőévesként mentünk oda. Nehéz volt 
kérdezni, érdeklődni, mivel bennünk még 

nem tudatosult igazán, hogy mit és hogyan 
kellene kérdeznünk.

Honti Mónika

A rendezvény meglátogatása után azt kell, 
hogy mondjam, ehhez mi még túl fiatalok 
vagyunk, nem teljesen aktuális számunkra. 
A legtöbb céget az érdekelte, hogy milyen 
diplomával rendelkezik az illető, másrészt 
műszaki egyetem lévén, túlsúlyban voltak a 
műszaki végzettségűeket kereső cégek.

Kazinczy Ádám

Ez a rendezvény segített abban, hogy tisz-
tábban lássam a helyzetem: milyen elvárá-
sok vannak egy jó munkaerővel szemben, és 
hogyan építhetném sikeresen karrierem.

Gruber Anita

Én azt a tanulságot szűrtem le a rendez-
vényből, hogy bátrabbnak és rámenősebb-
nek kell lennem. Egyik alkalommal, amikor 
többen álltunk egy karrierépítéssel foglal-
kozó cég standjánál, a host meg is jegyez-
te, hogy sokkal jobban érvényesülünk, ha 
egyedül mászkálunk, mint ha ketten vagy 
csoportban vagyunk.

Benkő Bianka

A standoknál, a különböző cégekhez be lehe-
tett adni az önéletrajzokat, természetesen 
előnyben voltak a friss diplomások, vagy a 
némi tapasztalattal és több idegen nyelvi 
tudással rendelkezők.

Dóra Zsófia

Árvai László

A stressz forrását kockázati elemzéssel kell 
azonosítani. A különféle stresszhelyzetek 
eltérőek lehetnek a cég egyes részegysé-
geinél.

Gondoskodni kell arról, hogy a menedzse-
rek megértsék az okokat és a tüneteket, 

így hatékonyabbak lehetnek a problémák 
megoldásában.

Változtatni kell a munkahelyi környezeten, 
az emberek közötti kapcsolatokon, a rugal-
matlan munkaidőn, a vezetők és beosztot-
tak viszonyán.

A nagy belső átszervezések idején fokozottan 
figyelni kell a megnövekedett stressz keze-
lésére.

A nyomás alatt álló alkalmazottaknak tanács-
adással, egészségügyi felügyelettel, változó 
munka feladatokkal nyújthatunk segítséget.

ÁLLÁSBÖRZE A MŰSZAKI EGYETEMEN

Építsd a karriered!

Munkahelyi megoldások stressz ellen

Április 19-én szombat délelőtt, sok isme-
retlen és ideges arcot fedezhetett fel 
az ember, ha az ÁVF környékére tévedt. 
Az ok igen egyszerű: aznap osztották ki 
ünnepélyes keretek között a diplomákat 
a végzett hallgatóknak. 
Mi is csak távol a főépülettől tudtunk 
leparkolni, de szerencsére még időben 
beértünk, és a helyünket is sikerült 
elfoglalni.  Bár nekem nem volt meghí-
vóm, az Ikszikszís kapcsolatoknak hála 
Kedves Zsuzsa, köszönöm!) mégis az 
első sorból, a tanároknak fenntartott 
helyről élvezhettem végig az átadót, 
ami szinte az orrom előtt zajlott le.

Furcsa érzés volt ott ülni és végignézni, 
ahogy volt hallgatótársaim átveszik a dip-
lomájukat, annak tudatában, hogy igazából 
nekem (és még néhány sorstársamnak) is 
ott kellene állnom közöttük. De ami késik, 
nem múlik. Személyes érintettségem okán 
ugyanúgy tudtam örülni az ő sikerüknek 
is: végre beléphettek a „diplomások klub-
jába”. A hivatalos köszöntő beszédek és a 

diplomák, illetve a hozzá járó kitünteté-
sek és egyéb elismerések átvétele után a 
Fool Moon együttes produkciója hozta meg 
igazán az oldott hangulatot, ami osztatlan 
sikert aratott a megjelentek körében. A 
műsor és az eskü közös elskandálását köve-
tően nem maradt más hátra, mint a sapka 

DIPLOMAOSZTÓ 2008

Hihetetlen, de vége!

A végzős Üzle   Kommunikáció szakosok

égbehajítása, amivel végleg búcsút intettek 
az intézménynek az ex-hallgatók, és egy 
gyors családi fényképezést követően a szá-
mukra rendezett fogadásra igyekeztek, hogy 
az örömittas pillanatokra egy kis pezsgővel 
tegyék fel a koronát.

Bay Áron
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MAPPASzegő Alexandra
rovatvezető

ROHANÓ VILÁGUNKBAN ÉLETÜNK MEGHATÁROZÓJA

Korunk betegsége a stressz

HOGYAN KÜZDJÜNK A STRESSZES HELYZETEKKEL?

„Terápia” stressz ellen
Első lépésben egyértelműen meg kell 
különböztetnünk a stressz kezelését a 
stressz feloldásától. A legtöbb idevonat-
kozó tanulmány a stressz kezeléséről 
szól, mivel a tudománynak egyelőre 
nincsenek elterjedt eszközei a stressz 
feloldására.

A stressz kezelése azt jelenti, hogy csökkent-
jük az egyént érő stresszorok és általuk kivál-
tott stresszek mennyiségét. Kétféleképpen 
lehet csökkenteni: a terhelés csökkentésével 
vagy az alkalmazkodóképesség növelésével.
A stressz kezelő módszerek széles skálájá-
val találkozhatunk. Ismerjünk meg néhányat 
közülük!
A stresszt kiváltó túlterhelések lenyomatot 
eredményeznek testünkben, főleg az ideg-

rendszerben. Kevés folyamat képes eltávo-
lítani a lenyomatokat az idegrendszerből, 
hiszen ezek rejtett strukturális elváltozások. 
Leginkább a test saját regeneráló képessé-
gére számíthatunk! Az agyunk „emlékszik” a 
tökéletes állapotára, és folyamatosan igyek-
szik is azt visszaállítani.
A stressz feloldásának kulcsa tehát a meg-
felelő mennyiségű pihenés. Egyértelműen 
igazolt tény, hogy az éjszakai pihenés alatt 
a stressz feloldódik. Nem elég viszont töb-
bet aludni, az alvás mélységén múlik, hogy 
mennyi oldódik fel.
Hosszú távon a stressz levezetését különféle 
módszerek segíthetik.
Csak, hogy néhány példát említsünk: a jóga, 
meditáció javítja a jó közérzetet, pozitív 
gondolkodásra serkent. A nyújtózkodás 

segít felfrissíteni a vérke-
ringést, élénkíti a testet. Az 
aromamécses, a különböző 
gyógynövényekből nyert 
illatgyertyák, különböző 
hatással vannak az emberi 
szervezetre:  a kamilla pél-
dául enyhe nyugtató és ideg-
erősítő hatású, a citromfű 
megszűnteti a stressz által 
okozott gyomor és emésztő-
rendszeri problémákat.
Vannak olyan módszerek, 
amelyek egyszerűen megva-
lósíthatóak és kiemelkedően 
pozitív hatásuk van.

Játék, társasági élet – fontos a szabad-1. 
idő! Igyekezzünk társaságban eltölte-
ni. Egy-egy érdekes téma megvitatása 
segít, hogy eltávolodjunk problémá-
inktól.
Nevetés – keressük az alkalmakat, ami-2. 
kor kiengedhetjük magunkból a gőzt, 
bolondozhatunk. A nevetés az egyik 
legjobb stressz oldó!
Időbeosztás - törekedjünk arra, hogy 3. 
időbeosztásunk rugalmas legyen, így 
váratlan helyzeteket is meg tudunk 
oldani!
Halogatás mellőzése – a kínos ügyeket 4. 
érdemes minél hamarabb elintézni. Ha 
túl vagyunk rajtuk, már sokkal jobban 
fogjuk magunkat érezni.
Kis szünet – lazítást kell tervezni a 5. 
napirendünkbe, így megelőzhetjük azt, 
hogy túlhajtsuk magunkat.
Nem nyújtanak megoldást a pótszerek 6. 
– az alkohol, kávé, pirulák, kábítószer 
csak rövid időre képesek enyhíteni a 
rossz érzéseket, az okukat nem képe-
sek megszűntetni, hosszú távon pedig 
rendkívül káros hatásúak.

A stressz feloldása növeli az életerőnket és 
javítja egészségi állapotunkat, azt viszont 
mindenkinek magának kell eldönteni, hogy 
melyik stressz oldó módszert választja! 

Szegő Alexandra
Forrás:  www.noiportal.hu

Néha egy kicsit sok(k)

Nyugalomterápia

Dr. Selye János kétféle stresszt 
különböztet meg: az egyik a pozitív, 
a másik pedig a negatív hatású.

Az életben minden egyes esemény, gondolat, 
érzés stresszt okoz. Ezeket stresszoroknak 
nevezzük. A negatív stressz olyan problémá-
kat okozhat, amelyekkel szemben tehetet-
lenséget, félelmet és cselekvésképtelenséget 
érzünk. Tehát olyan események, amelyekkel 
nem tudunk megküzdeni. Ennek látható, 
érezhető tünetei lehetnek, mint például tes-
tünk remegni, izzadni kezd, gyakran fejfájás 
lép fel. Súlyos esetekben az ájulás veszélye 
is fenn áll. Ezek a tünet együttesek azt 
jelzik, hogy az adott szituációt nem tudjuk 
megfelelően kezelni, és a megoldásba fek-
tetett energia túl nagy igénybevételt jelent 
számunkra. A feszült állapot hatására túlter-
heltnek érezzük magunkat, a testnek hosszú 

időre van szüksége a nyugalmi állapotba 
való visszatéréshez. 
Vannak viszont olyan emberek, akik mások-
kal ellentétben, ezekkel a helyzetekkel 
könnyen megbirkóznak, sőt akár érdekes-
nek, kihívónak tartják. Bizonyos szituáci-
ók energetizálnak, stimulálnak, erőt adnak 
ahhoz, hogy a későbbiekben a hasonló kihí-
vásokkal is könnyedén szembenézzünk. Ezt 
nevezzük a stressz pozitív hatásának.
Ha mi nem ebbe a csoportba tartozunk, 
akkor viszont nagyon oda kell figyelnünk, 
hiszen a hosszú távú stressz komoly egész-
ségügyi problémákhoz vezethet, ezért a 
probléma feltárása utána ennek változtatá-
sára, megszüntetésére kell törekedni. 

Kórádi Ágnes
Forrás:  Atkinson: 

Pszichológia.
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KULTÚRA Lengyel Brigitta
rovatvezető

Indiana Jones és 
a kristálykopo-
nya királysága 
(színes amerikai 
kalandfilm, 2008) 
– Bemutató 
május 22-én
Indiana Jones – aki-
nek kalandvágya 
nagysága lassan 
már vetekszik évei-
nek számával – visz-
szatér, ezúttal Dél-

Amerika dzsungeleibe, hogy felkutassa a 
rejtélyes kristálykoponyát. A főszerepben 
még mindig Harrison Ford látható.

Gyilkosság online (színes amerikai 
thriller, 100 perc, 2008) 
– Bemutató május 29-én
Jennifer Marsh (Diane Lane) titkos ügynök 
feladata elkapni azt a sorozatgyilkost, aki egy 
olyan weboldal segítségével szedi áldozatait, 
amelyre ráklikkelve a legbrutálisabb 
módszerekkel lehet gyilkolni. Csakhogy ez 
a feladat nehezebb, mint gondolta, ugyanis 
úgy tűnik, az oldal lenyomozhatatlan, a 
gyilkosságok száma pedig a látogatottsággal 
egyenes arányban nő…

Szex és New York – A film (színes 
amerikai romantikus vígjáték, 100 perc, 
2008) – Bemutató június 5-én
Aki ismeri a sorozatot, már tudja, mire 
számíthat, aki azonban még kezdő a 
témában, itt az ideje, hogy megismerkedjen 
Carrie-vel (Sarah Jessica Parker), Samantha-
val (Kim Cattral), Miranda-val (Cynthia 
Nixon) és Charlotte-tal (Kristin Davis), akik 
néha buktatókkal, néha sikerélményekkel a 
világ egyik legizgalmasabb városában, New 
York-ban élik mindennapi életüket.

Egyszer (ír dráma, 85 perc, 2006) 
– Bemutató június 12-én
Egy dublini utcazenész és egy cseh emigráns 
lány története, akiket összeköt a zene iránti 
szeretet. A film megkapta az idei Oscar-
gálán a legjobb betétdalnak járó díjat (Glen 
Hansard, Markéta Iglová – Falling Slowly).

Csak röviden:
Speed Racer – Totál turbó (amerikai 
akciófilm, 100 perc, 2008) – Bemutató 
május 15-én
A hihetetlen Hulk (amerikai fantasztikus 
akciófilm, 2008) – Bemutató június 12-én

Gyűjtötte: Donáczi Roxána

Májusi premierek

Miközben más rovatok a munkahelyi 
stressz témáját, komolyan vagy viccesen 
a szorongás különböző formáit járják 
körbe, addig én már egy olyan időszak-
ra gondolok, amikor garantáltan csak 
pozitív stressz vár ránk. Olyan időszak-
ra, amikor a legnagyobb problémát az 
jelenti, hogy melyik fesztiválra menjünk, 
milyen szabadtéri előadásra van még 
jegy és melyik hétvégén ugorjunk le a 
Velencei-tóra. Ez a nagy, ránk szakadt 
szabadság június végétől augusztus 
végéig számtalan időtöltési lehetőséget 
tartogat számunkra. 

Mindjárt június elsején elszabadulnak a 
furábbnál furább és lököttebb járgányok a 
Citadellánál, ahol a 2. Red Bull Ládaderbi 
kerül megrendezésre. A 611 méteres pálya 
versenyzésre ugyan nem, de szurkolásra 
még mindenki rendelkezésére áll. Bővebb 
infót a www.redbull-ladaderbi.hu oldalon 
kaphattok. 
Ha a lázas szurkolástól kimerülten egy kis 
nyugalmas feltöltődésre vágyunk, nincs más 
teendőnk, mint kimenni a Margitszigeti vagy 
a Városmajori Szabadtéri Színpadhoz ahol 
június 6-tól augusztus 31-ig kényeztetnek 

minket színházi előadásokkal, koncertekkel, 
balettel, revüvel. Akit érdekelnek a részletek, 
látogassa meg a www.szabadter.hu- t.    
Szintén a tág érdeklődési körűek csoport-
jához szólnak szomorú szavaim, miszerint 
az idei Művészetek Völgye fesztivál finan-
szírozási és egyéb okok miatt elmarad. A 
Kárpát-medence egyik legnépszerűbb 
összművészeti rendezvényének 1989 óta 
ad helyet hat kis település. Reméljük, jövőre 
már nem kell kihagynunk a nyári programok 
sorából.
A kerek, teljes nyár érdekében azonban nem 
maradunk fesztiválok nélkül. Olyan örökzöld 
rendezvényeken tölthetjük a szünetet, mint 
a július 2-5-ig tartó soproni VOLT, a július 
10-13-ig tartó Balaton Sound Zamárdiban 
vagy a Sziget, ami augusztus 12. és 18. 
között lesz az Óbudai-szigeten. Az érdeklő-
dők a www.sziget.hu honlapon találnak meg 
minden tudnivalót a fent említett progra-
mokról.
Megelőlegezve is kellemes nyári szünetet 
kívánunk mindenkinek, és akinek szeptem-
berben beszámolási ingerenciája lesz egy 
nagyon jól sikerült programról, az ne tartóz-
tassa meg magát!

Lengyel Brigitta 

STRESSZMENTESEN, SZABADON

„Ereszd el a hajamat”AJÁNLÓ 
Kylie Minogue - KylieX 2008 
Koncert
Papp László Budapest Sportaréna 2008. 
május 15. 20:00 óra
A világhírű ausztrál énekesnő az 
előzetes híresztelések szerint az eddigi 
koncertjeitől teljesen különböző, 
látványos, egyedi produkcióval kívánja 
megörvendeztetni rajongóit.
 
Nick Cave & The Bad Seeds
Petőfi Csarnok 2008. május 26. 
19:30 óra
Az alternatív rockzene ultramély hangú 
képviselője Budapesten is megcsillog-
tatja tehetségét.

Fuego De La Salsa
Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
2008. június 6. 20:30 óra
Vérpezsdítő Salsa-show, amelynek 
fülledt hangulatáról száz kiváló táncos 
gondoskodik.

Vaya Con Dios koncert
Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
2008. június 8. 19:30 óra
Idén huszonegy éves a Vaya Con Dios; 
így a rajongók minden bizonnyal 
valami különlegesre számíthatnak.

József és a színes 
szélesvásznú álomkabát
Madách Színház 2008. május 31. 
19:00 óra
József, az álomfejtő fiú nem 
mindennapi története, most színpadon, 
musical formájában elevenedik meg.

Woody Allen – New York-i 
komédiák
Vidám Színpad – Nagyszínpad 2008. 
május 18. 19:00 óra
Tragikomikus színdarab a 
kapuzárási pánikról, olyan színészek 
tolmácsolásában, mint Rudolf Péter, 
vagy Gesztesi Károly.

S.Ö.R.
Vidám Színpad – Kisszínpad 2008. 
május 19. 19:00 óra
Shakespeare összes röviden, a 
nevetéshez ennél többre nincs is 
szükség.

Plein-Art Kortárs Művészetek 
Fesztiválja
Erlin Galéria 2008. május 16-18.
A kortárs képző- és iparművészet, 
valamint zene hazai alkotóinak 
bemutatkozása különféle helyszíneken.

Öreg ember, 
nem vén ember
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KULTÚRA

Ez a négy szoba a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban található. A tágas, világos szobák fehér 
falait számos érdekes fénykép színesíti. A 
világ minden táját bejáró magyar fotósok 
tragikus, vidám, felemelő és olykor megható 

jeleneteket örökítettek meg. Lapunk fotósa 
pedig azt a pillanatot rögzítette, amikor mi 
néztük meg a fényképeket. Ez volt a XXVI. 
Magyar Sajtófotó Kiállítás.

Lengyel Brigitta

XXVI. MAGYAR SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS

Négyszobában a világ

Gyötrő 
éberség

Órákon át a semmiben,
Csak úgy vagy, létezel.

Élsz, de mégis más.
Lelked üres messze szállt.

Sok ígéret, szép szó
Mely szívemnek dobbanás,

Már mit sem ér,
Hisz elhagytál.

Messze minden, messze már,
Mi egyszer volt elmúlt már.

Lelkem üres, szívem fáj,
Elmúlt minden, tovaszállt.

Hegybányai Orsolya

Míg tavaly az őslények világával 
ismerkedhettetek meg, idén az utolsó 
jégkorszak élővilága is feltárul 
előttetek. 
A Magyar Természettudományi 
Múzeumban 2008. április 2 – november 
17. között a Jégkorszak című kiállítás 
varázsolja el a közönséget.

Testközelből megcsodálhatjátok Gymát, a 
mamut bébit, aki június 8-ig vendégeskedik 
hazánkban. Találkozhattok a jégkorszak meg-
határozó állatainak preparátumaival (óriás-
szarvas, kardfogú tigris, pézsmatulok).
A kiállítás megpróbál választ adni arra a 
kérdésre, mi lesz száz év múlva.
Esetleg újabb jégkorszak köszönt be a 
Földön, vagy az elsivatagosodás vár utóda-
inkra?

A kiállításon interaktív, multimédiás tárgyak, 
játékok szórakoztatnak. Éghajlat-kutatókkal, 
régészekkel folytathattok eszmecserét, lesz 
kézműves foglalkozás és filmvetítés is. 

Jászberényi Judit

Képek a képben

KIÁLLÍTÁS TANÁRI SZEMMEL

A nagyhírű Mediciek
A ránk köszöntő reneszánsz évet 
a Főiskola dolgozói 
a Mediciek kora című kiállítás 
megtekintésével „ünnepelték”. 
A múzeumlátogatás értelmi szerzője 
és szervezője Németh Zsuzsa volt. 
Kis csapatunk egy kiváló fiatal 
idegenvezető segítségével mélyedt 
el Európa reneszánsz mintaváro-
sának történetében, művészetében a 
Szépművészeti Múzeumban. 

Megnéztük az itáliai reneszánsz néhány 
kiemelkedő műalkotását, Leonardo rajzait, 
Botticelli, Raffaello festményeit (sőt még egy 
apró Michelangelo rajzot is láttam). Közben 
megismerkedtünk a Mediciek nagyhírű csa-
ládjának történetével, szerepükkel a kora-
beli Európa gazdaságában és politikájában. 
Híres műpártolók voltak. A kristályoktól a 
könyvekig, régi kéziratokig minden érdeke-
set és szépet gyűjtöttek. Festőket, szobrá-
szokat támogattak. A „nagy” Lorenzo Medici 
maga is írt szonetteket.

Az évszázadok során a család történetének 
voltak fényes és sötét fejezetei, de az utol-
só Medici hercegnő végső rendelkezésével 
elfeledtette az árnyékos oldalakat: kikötötte, 
hogy a hatalmas kulturális értéket képviselő 
Medici gyűjteményt nem szabad elvinni sze-
retett városából. Így aki ellátogat erre a kiál-
lításra, vagy eljut Firenzébe ne csak a gyűjtő 
és mecénás Mediciekre gondoljon, hanem 
erre az asszonyra, akinek köszönhető, hogy 
ezt a hatalmas értéket egyben láthatjuk.
Végül pedig, ha már „tollat” ragadtam, aján-
lom a reneszánsz év további magyar vonat-
kozású kiállításait is: a Mátyás királyról 
szólót a Budapesti Történeti Múzeumban, 
a magyar késő reneszánszot bemutatót a 
Nemzeti Galériában, a híres Corvin kerá-
miákat az Iparművészeti Múzeumban és 
az Országos Széchényi Könyvtár Corvina 
kiállítását.
Nézzétek meg minél többen, és szórakozza-
tok jól!

Somoskői Jánosné
könyvtáros

MAMMUTBÉBI A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN

Ismét jégkorszak

Elképesztő!
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