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SZOKÁSOK
Afterparty, avagy mi van                     • 
a gólyatábor után?
Szokásaink rabságában• 
Strandolás helyett                               • 
a tévét néztük

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA



Nem egyértelmű, hogy mit is jelent a 
szokás az embereknél, sokszor keverjük 
a tulajdonságokkal. Hajlamosak vagy-
unk mindig mindent az utolsó pillanatra 
hagyni, tövig rágni a körmünket egy-egy 
stresszesebb helyzetben, beugrani egy gy-
orsétterembe, vagy csak túlságosan oda i-
gyelni a részletekre. Magadra ismertél? 
Ahány ember annyi féle jellem, de ezek a 
dolgok általában közösek bennünk. Ebben 
a számban a szokásokról lesz szó. Megtud-
hatod a tanáraidról és a hallgatótársaidról, 

milyen „hóbortjaik” vannak. Lehet, hogy 
valamennyi rád is jellemező, de hogy ezek 
jók vagy rosszak, és adott esetben képes 
vagy-e lemondani róluk, azt neked kell 
eldöntened! 
Kíváncsi vagy, hogy milyen elvárások, 
normák várnak rád egy új munkahelyen? 
Vagy csak szeretnél többet megtudni ar-
ról, hogy mi is az a szokásjog? Az októberi 
Ikszikszíben megtalálod a választ!      

Trefszker Erika
felelős szerkesztő

GÓLYATÁBOR 2008

Nincsen hangotok, nincsen hangotok!!!

MIT JELENT A SZOKÁS NÁLAD?

BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető

Gólyatábor a gólyák 
szemszögéből

Aki belépett augusztus 24-én az ÁVF 
aulájába, színes kavalkáddal találkozhatott: 
sporttáskákkal, „túlélőcsomagokkal” felsz-
erelt friss Gólyákkal. Kezdetét vette ugyanis 
a regisztráció a 2008-as Gólyatáborba.
Voltak, akik megszeppenve, mások bátor-
nak tettetve magukat tekingettek körbe a 
diákok között. A gólyatábor csoportokra 
épült, összesen tíz elvetemült nevű csoport 
volt  (Robingiri Di Grido, La Confritto, stb.) 
Minden reggelt Plenárissal kezdtünk, ahol 
megtudhattuk mi lesz az aznapi program. 
Ha Plenáris, akkor Black Eyed Peas- Pump 
szólt. Ha ez megszólalt, mindenki tudta, 
dolog van. Számíthattunk meglepetésekre, 
pletykákra, büntetésekre, reklámfotózásra. 
☺ Volt egy számomra fontos nap, amikor 
minden a beszélgetésről szólt. Faggathat-
tuk leendő tanárainkat, a HÖK-öt, XXI-t 
és azokat a személyeket, akikhez fordul-
hatunk, ha bármi kérdésünk lenne. Ezen 
a napon a legjobb dolog mégis az volt, 
amikor ezek a remek emberek eltáncolták 
velünk a GÓLYATÁNCOT! Ez volt az a pont, 
amikor láthattuk, A MI SULINK MÁS, MINT 
A TÖBBI. Lehetőséget kaptunk, hogy picit 
megismerjük az ÁVF életét. Megtudhat-
tuk, hogy a Rögbiseink milyen csodálatos 
teljesítményt nyújtottak a legutóbbi évben. 
Szemléltették nekünk, hogy az ökölvívást is 

lehet ettől az évtől tanulni. 
Legfőképpen megismer-
hettünk egy csodálatos 
szervezőbrigádot (akik 
sokszor jobban élvezték a 
játékokat, mint mi. ☺) 

Ilyen volt az első főiskolai 
élményünk. Tele örömmel, 

meglepetéssel, humorral és 
… a GT-sek tudják. Köszön-
jük nektek Szervezők ezt a 

feledhetetlen élményt.
Magyar Klaudia

NT I. 

A csopaki gólyatábor bizonyára minden 
résztvevő számára maradandó élmény volt.
Az első este azzal telt, hogy megismertük 
egymást. Minden csapatban volt egy ’tégla’, 
azaz egy felsőbb éves. A maf iában nagy sz-
erepe volt annak, hogy a téglát kiszúrják, és 
mivel a tábor a maf ia jegyében zajlott, ez 
volt az egyik legfontosabb feladat. Azonban 
egyik csapatnak sem sikerült kiszűrni a 
beépített embert.
Az esti traf ic lights party lényege, hogy 
piros, sárga és zöld színű ruhadarabot kel-
lett hordani attól függően, hogy párkapcso-
latban él az ember, vagy szingli (mondjuk 
ettől volt aki full feketében ment).
Szerintem az egyik legjobb ötlet az esti csa-
patépítés volt. A különböző feladatok közt 

volt egy, ami a srácokat és csajokat biztosan 
közelebb hozta egymáshoz, ha csak egy 
rövid időre is. Egy tic-tac-ot kellett körbead-
ni a fogunk között. Ez nyilván csak az első 
1-2 embernél működött, utána ’franciául’ 
folytatódott. Ez az esti túra kovácsolta leg-
jobban össze a társaságot.
Másnap is voltak hasonló feladatok. Az eg-
yikben például egy külföldit kellett magyarul 
dalra bírni. A mi csapatunk (Dzsakuzzak) egy 
lengyel turistát kapott el, és elénekeltettük 
vele a magyar nyelv címeres doktora, Fekete 
Pákó egyik dalát (vagy az egyetlent), az Add 
ide a didit.
Rengeteg élménnyel gazdagabban mentünk 
haza. Aki ott volt, nem bánta meg.

Bizik Patrik

GÓLYABÁL 2008
Október 22-én a Bourbon Rendezvényházban 
(XIV. Abonyi u. 22.) rendezzük meg az ÁVF 
Gólyabálját, amely idén több meglepetést is 
tartogat a vendégek számára. Iskolánk gólyái 
a hagyományos nyitótánc, a keringő után, egy 
modern táncos produkciót is bemutatnak majd. 
Ezután élőzenés koncert, őrületes buli és kara-
okee-zás adja majd az alapot a jó hangulathoz, 
a többi RAJTATOK múlik. Bővebb információ a 
HÖK irodában.

RÉGEN VÁRTUK! SIKERÜLT!

MESTERKÉPZÉS AZ ÁVF-EN
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Plénuma 2008. október 
3-án – a gazdaságtudományi szakbizottság, illetve a társadalomtudományi 
kollégium javaslata alapján – támogatta az ÁVF Vállalkozásfejlesztés (MSc) 
mesterszak indítását, a 2009. évtől, nappali és/vagy levelező tagozaton, 
30-30 fővel, akik közül 10-10 pályázó (még lehet, hogy több is) államilag 
támogatott keretben kezdheti meg a képzést.
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RÖVID HÍREK
SZÁMONKÉRÉS MÁR A STARTKOR
Már a szorgalmi időszak elején elkez-
dődik azoknak a tantárgyaknak a szá-
monkérése, amelyeket csak vizsgára 
és egyéni tanulmányi renddel hirdet-
tek meg.  Azok a hallgatók, akik a Nem-
zetközi Kapcsolatok Tanszék által csak 
vizsgára és egyéni tanulmányi renddel 
hirdetett tárgyát vették fel, az érin-
tett tárgyak számonkérési időpontja-
it megtalálják az ETR-ben a tárgyak 
kódja alatt,  illetve az ÁVF honlapján a 
Szervezeti egységek/Nemzetközi Kap-
csolatok Tanszék sorra kattintva. Fi-
gyeljétek az időpontokat, hogy nehogy 
lemaradjatok a vizsgáról!

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
Az államilag támogatott helyre kiírt 
pályázat: 48 főből 34 főnek sikerült! 
Gratulálunk!

DIÁKMATRICA
A diákigazolvány matricák szeptem-
ber 29-től átvehetők Szigli Renátánál. 
Október 4-től az ügyintézés átkerült 
a 101-es szobába. Az előző matricák 
2008. október 31-ig érvényesek. Tehát 
eddig az időpontig mindenképpen ér-
vényesítsétek a diákigazolványokat! Az 
ügyfélfogadás időpontja változatlan: 
09.30-11.00 és 13.00-14.00 óra között.

NYELVVIZSGA ELLENŐRZÉS
A 2009 márciusában, illetve júniusá-
ban záróvizsgázók igyelem! Nyelv-
vizsga bizonyítványaitokat ne felejtsé-
tek el leadni tanulmányi előadótoknál 
ellenőrzésre!

BŐVÜLT AZ XXI
Új taggal bővült a csapatunk! Kö-
szöntjük Körösligeti Zsuzsát a szer-
kesztőségnél!

FELÚJÍTÁSOK
Amíg mi, hallgatók jól megérdemelten 
pihentünk a nyári szünetben, jó köz-
érzetünk érdekében sok minden meg-
újult a főiskola épületében:

a 200-as, a 300-as és a 600-as elő-• 
adókba új automatizált, hűtő-fűtő 
klímaberendezések kerültek,
a 600-as előadó világítása meg-• 
újult, 
a negyedik emeleti üveg kupolát, • 
eső és szélérzékelővel ellátott, 
automatizált berendezésre cse-
rélték,
valamint átadásra került a ne-• 
gyedik lakáskollégiumunk, amely 
újabb 6 fővel bővítette a kollégiu-
mi férőhelyeink számát. 

Megkezdődött a 13. tanév!

A tanévnyitó ünnepségen Dr. Sárközy Tamás, 
főiskolánk új rektora ünnepélyesen megnyi-
totta a 2008/2009-es tanévet.

Afterparty, avagy mi van 
a gólyatábor után?

Néhány dolgot már a beiratkozá-
som előtt tudtam az ÁVF-ről. Többek 
között azt is, hogy a hallgatók jókat tud-
nak bulizni. Ebben nem is csalódtam.
Életem első ÁVF-es bulijára szeptember 4-én 
került sor, amit nekünk, gólyáknak szerveztek 
a School Clubban. Az este nehézkesen indult. 
A sorban álló tömeg mintha egyszerre próbált 
volna bejutni az amúgy sem nagy ajtón, ám 
ezeket a pillanatokat is megédesítette a jól 
ismert szöveg és dallam: „Nincsen hangotok!” 

A jegyek megvétele után végre bejutottunk a 
parti tényleges helyszínére. A táncoló fiatalok 
a helyiség nagyobb felét foglalták el, míg 
sokan csak üldögéltek és beszélgettek az asz-
taloknál. Az éjszaka folyamán nagyon sokat 
táncoltunk, szórakoztunk, majd nagy sajná-
latomra nem sokára eljött a hazatérés ideje.
Sajgó lábbal  indultunk el, ennek ellenére 
megígérhetem, hogy nem ez volt életem utol-
só ÁVF-es bulija!                                                                             

Beta Viktória

BELSŐSÉGEK

Az ősszel megrendezésre kerülő Tudományos 
Diákköri Konferenciára minden eddiginél 
többen adták le a jelentkezésüket, a legkü-
lönbözőbb témákban összesen harmincöten 
(nemzetközi tanulmányok, marketing, kom-
munikáció, logisztika, HR, társadalomtudo-
mányi stb.). Legalább öt szekció indítása 
várható a konferencián. 

Gyertek el ti is, hallgassátok meg társaito-
kat, mert megéri: részt vehetsz a főiskolai 
hallgatói életben, kapcsolatokat építhetsz, új 
szakmai ismeretekhez juthatsz, és végül, de 
nem utolsósorban szavazhatsz ismerőseid-
re, hogy elnyerjék a közönségdíjat! Várunk! 
További információ: www.avf.hu/tdk

Radnóti István

ÁVF TDK 2008. november 25.

Civil és nonpro it szervezetek szerepe 
a gazdaságban című nemzetközi tu-
dományos konferenciánkkal csatlakozunk 
idén is a Magyar Tudományos Akadémia 
rendezvénysorozatához. A délelőtti 
plenáris ülésen többek közt Jon Van Til pro-

fesszor az USA-ból, Antonin Wagner pro-
fesszor Svájcból, Edith Archamabault pro-
fesszor asszony Franciaországból ad elő. 
Délután hat szekcióban folytatódik majd a 
konferencia. Minden érdeklődőt szeretettl 
várunk 10 órakor a 300-as előadóban.

Sor került az idei ÁVF-DÍJ kiosztására is. 
Rétallérné Görbe Éva (Alkalmazott Maga-
tartástudományi Tanszék) és Szigli Renáta 
(Módszertani Tanszék) nyerte el ezt a kitün-
tetést a 2008-ban. A díjat minden évben 
hagyományosan a főiskola egy oktatója és 
egyik munkatársa kapja, akik kiemelkedő 
munkájukkal sokat tettek az intézményért.
Egy másik rangos díj is kiosztásra került. Az 
idei évben hét hallgató is Köztársasági ösz-
töndíjban részesült.
A műsor zárásaként a FULL MOON kápráz-
tatta el a közönséget lenyűgöző fellépésével. 
Kellemes dallamaikkal hamar vidám hangu-
latot varázsoltak az előadóba.
Gratulálunk a díjazottaknak és köszöntjük a 
Gólyákat a Főiskolán!

Pálizs Brigitta

ÁVF
2008. 
november 11.
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Mi a legjobb és a legrosszabb 
tulajdonságom?

(Egyik) legjobb szokásom: pontos érkezés
Legrosszabb szokásaim: TV-nézés, kávézás

Karcsics Éva
Alkalmazott Magatartástudományi 

Tanszék

 KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezető

Jó szokásom, hogy időben érkezem.
Rossz szokásom, hogy néha elkésem.
Jó szokásom, hogy megbízható vagyok.
Rossz szokásom, hogy néha elfelejtem meg-
tenni amit, megígérek.
Jó szokásom, hogy sok gyümölcsöt vásáro-
lok,
Rossz szokásom, hogy nem eszem meg.
Jó szokásom, hogy rendszeresen járok tor-
názni.
Rossz szokásom, hogy a tornán lazsálok.
Jó szokásom, hogy rendszeresen járok angol 
nyelvtanfolyamra.
Rossz szokásom, hogy nem tanulok rendsze-
resen.

Kőrösligeti Zsuzsa
Karrier Iroda

Jó szokásom, hogy csak akkor eszem, amikor 
éhes vagyok (valahogy úgy, mint az állatok).
Rossz szokásom azonban, hogy mindezt 
gyorsan teszem. Nálam sajnos csak egyetlen 
ember eszik gyorsabban, de ő már beteg: 
evés közben jobbra-balra nézeget, nem köze-
ledik-e valaki…

Kelen András
Társadalomismereti Tanszék

A legjobb szokásom szorosan kapcsolódik a 
legrosszabbhoz. 
A jó: mindent pontosan eltervezek hetekkel 
korábban. A rossz: semmilyen kérésre nem 
tudok nemet mondani, mindent elvállalok, 
ezért hiába tervezek el mindent hetekkel ko-
rábban...

Germánné Vastag Györgyi
Idegen Nyelvi Lektorátus

Gyerekkoromban apámtól sokszor hallottam, 
hogy nem vagy alapos, felületes vagy. Sokáig 
meg is őriztem ezt a tulajdonságomat, egé-
szen addig, míg nem kezdtem el dolgozni. A 
multi cégeknél aztán véglegesen megtanul-
tam az alaposságot, mert ott nem tűrnek meg 
felületes, nem a részletekig kidolgozott és 
megalapozott érvelést, módszert, munkát. 
Azonban ez az igényesség és alaposság úgy 
gondolom, kihatott az életem egyéb területei-
re is, például a takarításra, főzésre, mosogatás-
ra, ami néha még engem is idegesít, hát még a 
környezetemet! Ne essenek ebbe a csapdába!

Opitz Éva Dr.
Marketing és Kommunikáció Tanszék

Legjobb és legrosszabb szokásom egy és 
ugyanaz. Mindig mindenkivel őszinte vagyok. 

Nagy István 
Alkalmazott Magatartástudományi 

Tanszék

Legjobb tulajdonságom, hogy megpróbálok 
következetes lenni a diákjaimmal (is), ez 
másra is érvényes (család, unoka).
Legrosszabb, hogy a legritkább esetben si-
kerül következetesnek maradnom, mindig 
elgyengülök, és beadom a derekamat, pl.: 
diáknak képes vagyok szájba rágással támo-
gatni a szakdolgozatát, pedig egy kis önálló-
ság nem ártana nekik.  

Vértes Edit
Vállalkozás-menedzsment Tanszék

Legjobb szokásom, hogy mindig tornával és 
reggelivel kezdem a napot. A legrosszabb, 
hogy folyvást rohanásban vagyok.

Kuti Éva Dr.
Társadalomismereti Tanszék

Úgy vélem, hogy ezek a tulajdonságok nálam 
egy tőről fakadnak, mert a legjobbnak a jóhi-
szeműséget tartom, a legrosszabbnak meg a 
naivitást.
Úgy nevelkedtem, hogy mindig mindenről és 
mindenkiről jót tételezzek fel, vagy legalább-
is igyekezzek ezeket feltételezni. 
Ez egyébként nagyban segíti a kommuniká-
ciót, kapcsolatteremtést is.
Viszont éppen emiatt, kevéssé lettem gya-
nakvó, és sokszor nemigen ellenőrzöm 
mindazt, amit manapság sokkal inkább kel-
lene. Nehéz megtalálni a bizalom és éberség 
egyensúlyát, de mégis örülök, hogy inkább a 
jóhiszeműség dominál, még akkor is, ha ez 
néha csalódásokkal jár.

Sipos Júlia
Marketing és Kommunikáció

Tanszék
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Mi a legjobb és a legrosszabb 
tulajdonságom?

Szerintem a 
legrosszabb tu-
lajdonságom a 
tisztaság-mánia. 
Képes vagyok 
egy-egy átmula-
tott éjszaka után 
is hajnalban ha-
zaérve megszál-
lottan takaríta-
ni, mosogatni és 
pakolni. Ennek a 
levét persze az 
issza meg leg-

jobban, aki buli után nálam szeretne aludni. 
Azonban nagyon empatikus tudok len-
ni másokkal szemben, ami azért érdekes, 
mert régen épp az ellenkezője volt rám igaz. 
Szerintem nagyon fontos, hogy toleránsak 
és megértők próbáljunk lenni mindenkivel 
szemben, persze van egy határ, amit sosem 
szabad átlépnem és átlépni.

Dr. Péter i Ádám Axel
GM / II.

A legjobb tulaj-
donságomnak 
azt tartják a 
barátaim, hogy 
mindig, minden 
helyzetben meg 
tudom őrizni he-
lyes önismerete-
met. Kritikusan 
értékelem tette-
imet, személye-
met, tulajdon-
ságaimat; soha 
nem szállok el 

magamtól, és mindig szerény tudok marad-
ni. És hogy mi a legrosszabb tulajdonságom? 
Ilyen nincs! :)

Szabó András (György)
ÜK / IV.

Jó szokásom, 
hogy szabad-
időmet mindig 
hasznosan töl-
töm el.  Általában 
sporttal (vízilab-
da), olvasással, 
és persze az in-
ternetezésnek is 
itt a helye. Ami a 
legrosszabb szo-
kásomat illeti, 
nagyon lusta va-
gyok! Nehezen 

veszem rá magam a háztartási munkára, és 
sajnos a tanulásra is. Illetve nagyon halogató 
vagyok, majdnem mindent az utolsó pilla-
natra hagyok.

Varga Krisztina
GM / II.

Rossz szo-
kásom, hogy    
internetfüggő 
vagyok… Nem 
tudok meglen-
ni nélküle. De 
szerintem ez-
zel nem vagyok 
egyedül. Ha tu-
dat alatt tudom, 
hogy van a kö-
zelben, muszáj 
megnéznem az 
e - m a i l j e i m e t 
vagy akármi mást, mert mindig jut eszembe 
valami abban a percben. Ez biztos.  Jó szoká-
som közé sorolom és errebüszke is vagyok, 
hogy túlságosan törődöm másokkal. Sok 
gondom nem is magam miatt van. 

Magyar Klaudia
NT / I.

Legjobb szoká-
somnak itt az 
ÁVF-en min-
denképpen azt 
tekintem, hogy 
HÖK-ös vagyok, 
mert így sokkal 
több informáci-
óval rendelke-
zem, mint diák-
társaim. Ezáltal 
informálhatom 
őket, így ők is 
tájékozottabbak 
lehetnek. Legrosszabb tulajdonságomnak 
mindenképpen a vizsgákra való készülést 
tartom. Minden szemeszter elején megígé-
rem magamnak, hogy most már folyama-
tosan fogok készülni az előadásokra, hogy 
ne kelljen majd a végén annyit tanulnom a 
vizsgákra egyszerre, de ez eddig még sajnos 
nem jött össze. Mindig az utolsó pillanatban 
kapcsolok, hogy tanulni is kellene. 

Munkácsy Rózsa
ÜK / IV.

A legjobb szo-
kásom, hogy 
nagyon köny-
nyen ismer-
kedek. Bárki-
hez bármikor 
odamegyek és 
megszólítom. 
Ezáltal köny-
nyen teremtek 
kapcsolatot az 
e m b e r e k k e l . 
Viszont rossz 
szokásomnak 
tekintendő a rendszeretetem. Néha képes 
vagyok mértani pontossággal eligazgatni tár-
gyakat, merthogy az csak úgy megfelelő:-).

Holler László 
GM / I.

A jó az, hogy 
kitartó és szor-
galmas vagyok, 
mind a sport-
ban, mind a ma-
gánéletben. Re-
mélem, ennek 
egyszer meglesz 
a gyümölcse! 
Ami a rosszat 
illeti, igen so-
kat tudok enni, 
és azt is eléggé 
rendszertelenül. 

Emellett hangulatember is vagyok, amit a 
körülöttem lévők nehezen tolerálnak. 

Bencsik Balázs
ÜSZ / II.

Jó szokásom, 
hogy nyitott 
vagyok mások 
iránt, könnyen 
i s m e r ke d e m , 
és közvetlen 
vagyok mások-
kal. Alkalom 
adtán szeretem 
meglepni ba-
rátaimat pici 
apróságokkal, 
és ilyenkor vi-
szontlátni, hogy 

tényleg barátok vagyunk. Ami a rossz szoká-
sokat illeti, fogós kérdésnek bizonyult, igen 
sokat gondolkoztam rajta. De végül a többi-
ek megerősítésével rájöttem, hogy nincs!  

Szabó Izabella
GM / I.

Jó szokásom: 
sokat beszé-
lek, könnyen és 
nyíltan kommu-
nikálok. Rendet 
tartok magam 
körül. Emellé a 
rossz: sokat be-
szélek, ami néha 
már zavaró tud 
lenni. Rágót 
csattogtatok, ha 
ideges vagyok, 
vagy gondolko-
zom. Illetve mindig birizgálok valamit ta-
nulás, gondolkodás közben (pl.: gyűrű, toll, 
kulcs).

Pélyi Veronika
VSZ/ IV.
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

A mi aranyérmes paralimpikonunk

Pásztory Dóra NT/II

Hogy kerültél kapcsolatba             1. 
az Általános Vállalkozási Főisko-
lával?

2005-ben az ELTE kommunikáció-német sza-
kán kezdtem meg felsőfokú  tanulmányaimat. 
Eldöntött tény volt, hogy a kommunikáció 
lesz a fő irányvonal az életemben, mindig is ez 
érdekelt igazán. Igen ám, de ez szakpár köte-
les, így kerestem mellé egy másik szak is. Úgy 
gondoltam, hogy a nyelvből tudok a legtöbbet 
pro itálni, így esett a választás a germaniszti-
kára. Egy év után rájöttem, hogy sem a nyel-
vészetben, sem az irodalomban nem tudok 
igazán elmélyülni, anélkül pedig elfecsérelt öt 
év lenne, így a szak leadása mellett döntöttem. 
Nem volt kérdés, hogy szeretnék még tanulni. 
Nemzetközi tanulmányok érdekelt a legin-
kább. A gazdaság, a jog és a politika is vonz, 
ezért ennek valamilyen egyvelegét kerestem. 
Fontos szempont volt az iskolaválasztásnál, 
hogy levelező tagozat legyen, mert munka és 
nappali egyetem mellett nem fért volna más 
bele az időmbe. 2007-ben ilyen szakot csak az 
ÁVF hirdetett meg.

A sydney-i és az athéni 2. 
paralimpián is győztél 200 vegye-
sen. Hogy sikerült ezt elérned?

Mindkét alkalommal úgy, hogy beugrottam, 
leúsztam négy hosszt és én lettem az első. 
Egyébként 11 éves koromban kezdtem el 
rendszeresen úszni, akkor még az egészségem 
megőrzése érdekében. A habitusomból és a 
hozzáállásomból adódóan egészen kézenfek-
vő volt, hogy elkezdjek versenyszerűen spor-
tolni. Nagyon szerettem versenyezni, a mai 
napig is lételemem az állandó megmérettetés. 
Az életben is keresem a kihívásokat. Az edzőim 

neveztek be először mozgássérülteknek ren-
dezett versenyre, az első sikerem után pedig 
a győzelem rabja lettem. Ezért keltem minden 
nap, ezért úsztam heti tizenegyszer 2-2,5 órát. 
Egy végtaghiányos sportolónak a paralimpia a 
csúcs, én pedig maximalista vagyok, úgyhogy 
ezt tűztem ki célul. 1999-ben az EB címemmel 
kvali ikáltam magam a 2000-es játékokra, ahol 
nagy meglepetésre nyertem. Athénba már vi-
lágcsúcstartóként és címvédőként mentem, az 
tulajdonképpen papírforma eredmény volt. 

Két aranyérem után miért hagy-3. 
tad abba?

Akik ismernek, tudják, hogy nagyon nyitott va-
gyok a világra, egy csomó minden érdekel. Az 
úszás pedig olyan sportág, ami teljes embert 
vesz igénybe Az élsport tulajdonképpen olyan, 
mint egy burok, teljesen zárt világ. Én nagyon 
nehezen viseltem, hogy, nem volt időm semmi 
másra. Tizenegy évig nap, mint nap ugyanarról 
szólt az életem: kelés, edzés, evés, alvás, edzés, 
evés, alvás. Európa-, világ- és olimpiai bajnok 
lettem, sikerült megvédenem a címemet.  En-
nél nincs feljebb, innentől kezdve már csak az 
érmek halmozása lehetséges, minőségi előre-
lépést nem tud produkálni az ember. Nagyon 
büszke vagyok arra, hogy a csúcson tudtam 
abbahagyni. Ez életem egyik legjobb döntése, 
amit azóta sem bántam meg.

Sors Tamás a 2008-as pekingi 4. 
Paralimpia aranyérmes úszója is 
a pécsi ANK Úszóklub versenyzője. 
Mióta ismeritek egymást? 

Tamást attól kezdve ismerem, hogy először 
lejött az uszodába. 2004-ben, amikor Athén-
ban nyertem, ő ott volt a lelátón és szurkolt 
nekem. Azt hiszem, az nagy lökés volt neki, at-
tól az élménytől kezdve vette komolyabban az 
úszást. A mai napig segítem, ahol csak tudom. 
Hatalmas boldogság volt nekem is, amikor vi-
lágcsúccsal nyert. Nagyon érdekes, hogy ő is 16 

évesen pécsi versenyzőként, a Paralimpia első 
napján, a magyar csapat első aranyérmét, a 
második világversenyén, egy Petrov nevű edző 
irányításával nyerte. Pont ugyanúgy, ahogy én 
Sydneyben, annyi különbséggel, hogy Tamás 
edzője, Petrov Iván, az én edzőm ia, én kétszáz 
vegyesen nyertem, ő meg száz pillangón. 
 

A Tamástól látott sikerektől nem 5. 
kaptál kedvet a folytatáshoz?

Így, hogy végig követtem az eseményeket, vég-
képp nem kaptam kedvet. Láttam, hogy ők 
mennyit dolgoznak, és ez mennyi lemondással 
jár. Nekem már ez egyáltalán nem hiányzik az 
életemből. Más irányt vettem, mások a céljaim, 
mást jelent a siker és más szerez örömet. 

E havi témánk a szokás. Mi a leg-6. 
rosszabb és legjobb szokásod, ha 
van ilyen?

A legrosszabb szokásom, hogy reggel egyál-
talán nem vagyok hajlandó senkivel kommu-
nikálni, és minden idegesít. Körülbelül kilenc 
óráig van ez így. A legjobb szokásom, hogy ha 
boldog vagyok, azt szeretem megosztani má-
sokkal. 
  

Mit üzennél az embereknek?7. 

Mindenki próbálja meg élvezni az életet! Ahogy 
a mester, Márai mondja: nem beleszürkülni 
a hétköznapokba. Nap, mint nap kell öröm-
forrást találni. Ha meg igyeljük és igyekszünk 
optimistán élni, akkor rájövünk, hogy ez nem 
is olyan nehéz. 

FONTOS TUDNI RÓLA
Könyv: Márai Sándor: Füveskönyv
Film: Kísérlet, Macskajaj
Időtöltés: Alvás, olvasás
Legjobb tulajdonságom: 
Az optimizmusom és az életkedvem. 
Legrosszabb tulajdonságom: 
Szélsőséges vagyok mindenben.
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EXTERNÁLIÁK

ÚJ REKTORUNK

Dr. Sárközy Tamás

ARC

1. Az itt eltöltött idő alapján mi-
lyen pozitív benyomása van az 
Általános Vállalkozási Főiskolá-
val kapcsolatban, és mi az, amit 
megváltoztatna?

Alapvetően nem kell megváltoztatni szerin-
tem semmit, ez egy igen jól működő főiskola. 
Láthatóan elégedett oktatókkal és hallgatók-
kal. A hallgatók elhelyezkedési aránya is igen 
jó, a felvételi szám itt nem csökkent, holott 
például több egyetemen igen. Tehát  úgy 
gondolom, hogy lényegi változásokra nincs 
szükség. Gazdaságilag is szilárd a főiskola, ez 
is rendben van. Természetszerűen bizonyos 
apróbb változtatásokat azért terveznék a tan-
tárgyi struktúrákban, például a nemzetközi 
kapcsolatok szakot egy kicsit a gazdaság felé 
kellene tolni, bizonyos alapvető közgazdasági 
tárgyakat is szerintem erősíteni kellene. Én 
jogász vagyok, szeretnék egy jogi tanszéket, 
erősebb gazdasági jogi alapokat. Ilyen jellegű 
kisebb változtatásokra gondoltam, de ezt még 
meg kell beszélnem a többiekkel.

2. A rektorság mellett milyen más 
tevékenységekkel foglalkozik?

Sok egyéb elfoglaltságom van. Megtartottam 
az egyetemi tanári állásomat a Corvinuson, a 
Műegyetemen, és az Akadémia Jogtudományi 
Intézetében is. A Magyar Tudományos Aka-
démia Vagyonkezelő Kuratóriumának elnöke 
és a Gazdaság és Jog című lap főszerkesztője 
vagyok. (Nálunk a szerkesztőség egyedül be-
lőlem és a titkárnőmből áll, és nincsenek ro-
vatvezetők.) Emellett még sok kormányzati 
elfoglaltságom van, például valószínűleg én 
leszek a Nemzeti Sporttanács elnöke is. Egy 

ügyvédi iroda társtulajdonosa is vagyok. De 
azt hiszem, bírom ezt a terhelést, és ez nem 
fogja gátolni azt, hogy beilleszkedjek a főisko-
la vezetési rendszerébe.

3. Olvastam, és Rektor úr is emlí-
tette, hogy a Nemzeti Sporttanács 
elnökének jelölték. Ehhez kap-
csolódik a kérdésem:, mennyire 
elkötelezett a sport iránt?

Nagyon. Tíz évig voltam a Jégkorong Szövet-
ség elnöke. Én magam csak diákkoromban 
sportolgattam, mert nem vagyok elég tehet-
séges az aktív sportoláshoz. Meg el is törtem 
a csípőmet, úgyhogy az úszáson kívül nem 
nagyon tudok mást csinálni, de úszni rend-
szeresen járok. Meg én ősszurkoló is vagyok. 
Diákkoromban csináltam olyat, hogy pénte-
ken elindultam és vasárnap estig elmentem 
egy kézilabda meccsre, utána egy kosárlabda 
meccsre, majd vízilabda meccsre, végezetül 
átmentem a Népstadionba kettős focimeccs-
re. Ma már kevesebbet járok ki meccsekre. 
Viszont a jégkorongnál nem nagyon találná-
nak olyan jelentős mérkőzést, amin  ne je-
lennék meg. Nézőként tartom a kapcsolatot 
a sporttal. A főiskola sportolási lehetőségeit 
is nagyon szívesen bővíteném, csak akkor a 
hallgató menjen is el, és éljen a lehetőséggel. 
Úgy nem lehet sportlétesítményt bérelni, ha 
mondjuk hárman jelennek meg.

4. Ilyen sok tevékenység mellett 
hogy tud szabadidőt biztosítani 
magára? És mi az, amivel 
regenerálódni tud?

Ha valaki öregszik, rutinból sok mindent meg 
tud csinálni. Mondjuk például, ha előadást 
tartok, akkor arra nekem nem kell már na-
gyon készülnöm. A sporton kívül hobbim a 

könyvírás. Kétévenként szoktam egy monog-
rá iát írni. Most is tudtam, hogy sok dolgom 
lesz szeptemberben, így nyáron megírtam a 
könyvem a privatizációról, és most már csak 
a lábjegyzeteket kell pontosítanom. 

5. Mesélne nekünk családjáról?

Feleségemmel lassan negyven éve élünk 
együtt, két gyermekem van. A iam ügyvéd a 
saját ügyvédi irodánkban. Tőle és a lányom-
tól is két-két unokám van. A legnagyobb uno-
kámmal, a tíz éves Bencével tavaly elmentem 
a Real Madrid–Bayern München meccsre, az-
tán az Arsenal–Chelsea mérkőzésre is. Szóval 
unokázni is szoktam.

6. Végezetül szeretném megkérni, 
hogy üzenjen valamit  az 
Általános Vállalkozási Főiskola 
hallgatóinak.

Érezzék jól magukat, életük legszebb éveit 
töltik itt. Utazzanak külföldre, nézzenek körül 
a világban. Emellett egy kicsit tanuljanak is, és 
foglalkozzanak a nyelvekkel is. Nem normális 
dolog, hogy a főiskolai hallgatók 10 százaléka 
azért nem kap diplomát, mert nincs nyelv-
vizsgája. Ha ez üzenet, akkor ez az üzenetem.

FONTOS TUDNI RÓLA

Könyv: Remarque: A diadalív árnyéká-
ban
Film: A halál ötven órája
Időtöltés: Könyvírás, sportesemény 
látogatás
Legjobb tulajdonságom: Gyorsan dolgo-
zom és nagyon munkaképes is vagyok.
Legrosszabb tulajdonságom: Ott is 
tréfálkozom, ahol nem kellene, továbbá 
morbid humorom van.

A szerkesztőségben
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GÓLYA ÚTVONAL NEKEM8 Kiss Nobert
rovatvezető

VICCEK: 
1. Megkérdezik az egyszeri 
zenekartól:
- Szoktak C-ben játszani?
- Persze, szoktunk.
- És szoktak G-ben játszani?
- Szoktunk.
- És szoktak-e D-ben játszani?
- Dé-ben nem! Dé-ben mi még alszunk!

2. Egy amerikai magyar hazajön 
Magyarországra. Bemegy a boltba: 
- Kérek két kiló almát, de úgy, ahogy 
Amerikába szokták, egyenként 
becsomagolva.  Kérek 1 kiló barackot, 
de úgy, ahogy Amerikába szokták, 
egyenként becsomagolva. Ez mi? 
- Meggy -mondja az eladó. 
- Kérek fél kilót, de úgy ahogy 
Amerikába szokták egyenként 
becsomagolva. És ez mi? 
- Mák ba..meg, de nem eladó.  

3. Hittanórán a bűnbánó Magdolna 
Történetéhez egy kis kortörténelmet 
is ad a plébános:
- Tudjátok, gyerekek, keleten az 
udvariassághoz tartozott, hogy az 
érkező vendég lábát a szolga megmosta 
és megtörölte. Következő órán az egyik 
hittanos így adta vissza a hallottakat:
- Keleten az volt a szokás, hogy a 
vendéget megérkezése után azonnal 
megkínálták lábvízzel...

Celeb: az angol „celebrity” rövidítése; jelentése = híres 
ember, híresség. Celeb az, akiről sokan hiszik el, hogy egy 
társadalom olyan értékes tagja, aki több igyelmet érdemel 
és kap is, mint egy halandó.

Szleng.ma SZLENGPONTMA

Ezt mondd ki hangosan! 
A sóbányász sokszor szokott túl sok sót szórni 

a sóletre.

Mark Twain 
véleménye 

a szokásról:
„Hja, a szokás! Senki sem hajíthatja ki 

az ablakon keresztül: ki kell kísérni 
a lépcsőházba, s azután fokonként 

lecsalogatni.” 

Darwin-díjasok  1. rész
A tapasztalt ejtőernyős, Ivan McGuire elhatározta, hogy le ilmezi egyik ugrását. A kamerát 
magával is vitte, az ejtőernyőt viszont már elfelejtette.

Egy ghánai kapus meccs közben halt meg, amikor rádőlt a kapufa. Az ellenfél játékosait 
később sikerült tisztázni a boszorkányság vádja alól.

Minden nő tudja, hogy a tamponhasználatnak vannak veszélyei, az amerikai Mark Gleeson 
viszont azt bizonyította be, hogy a fér iak sincsenek biztonságban. 1996-ban felesége 
tamponjával dugta be az orrát, hogy ne horkoljon, és álmában megfulladt.

Roger Wallace repülőmodelljével múlatta az időt egy arizonai mezőn, amikor elvakította a 
nap, és saját fejének vezette a három kilós gépet.

A nevetésbe tényleg bele lehet halni. Egy ötven éves brit fér i egy vígjátéksorozatot nézett 
a BBC-n, amikor nevetés közben szívrohamot kapott. Özvegye később levelet írt a műsor 
készítőinek, amelyben megköszönte nekik, hogy ilyen örömtelivé tették férje utolsó perceit.

„Csak ez ne váljon szokássá”
Amerikában a Mattel cég kénytelen volt beszüntetni egyik új játékának gyártását, miután 
rengeteg panasz érkezett a szülőktől. Az édesanyák mindegyike azt nehezményezte, hogy a 
gyermekeik túl sokat foglalkoznak az új játékkal. 
Maga a játék Harry Potter varázsseprűjének a nyele, amely elemmel működtethető. 
A gyártó reklámszövege szerint „a barázdált rúd és a rezgő kivitel könnyed utazást biztosít”. 
Egy anya Ohio-ból elmesélte, hogy 12 éves lánya órákon át játszott a seprűnyéllel, de a játék 
hasonlóképpen lenyűgözte a 17 éves nagylányt is.

Mi az: fekete-fehér, kék-zöld?• 
Apáca, a lépcső alján!

Mi az: kicsi, kerek és két fekete folt • 
van rajta?

C-vitamin napszemüveggel.

Mi az: beteszem kemény, kiveszem • 
puha és csöpög a vége?

Tejbe mártott ki li!

Mi a különbség a geológus és a • 
teológus között?

Ég és föld.

Mi az, ami holtában is percenként • 
4-5-öt fordul?

Grill csirke.

Ritka négy betűs női név, mi az?• 
Béla.

Mi az?

Mi az abszolút közöny?• 
Nem mindegy?
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GÓLYA ÚTVONALSPORTKórádi Ágnes
rovatvezető

Idén a 2006-os negyedik és a 2007-es har-
madik hely után végre az ÁVF rögbi csapata, 
a Mókusok akaszthatták nyakukba az ara-
nyat a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sport-

szövetség által kiírt bajnokság döntőjén. 
Korántsem volt ez meglepő, de azért fo-
gadni nem mertünk volna rá.
A komoly munka eredménye már tavasz-
szal érezhető volt a csapat teljesítményén, 
hiszen már a krakkói Nowa Huta Rugby 
Kupán is sikerült megszerezni az előkelő 
hatodik helyet, ahol nem kisebb csapa-
tokkal mértük össze magunkat, mint a 

lengyel B válogatott.
A szervezési nehézségek miatt csere nélkül 
érkeztünk meg júniusban az esztergomi Va-
sas pályára, a döntők helyszínére. A tornán 

körmérkőzésekkel döntötték el a helyezé-
seket az öt csapat között: ÁVF, Dunaújvárosi 
Főiskola, Szent István Egyetem, Szegedi Tu-
dományegyetem, Pécsi Tudományegyetem.
A Mókusok végül 100%-os sikert arattak, 
veretlenül nyerték meg a tornát. Óriási di-
csőség, hiszen a többi csapat legalább 10-15 
éves múltra tekint vissza. Itthon tehát már 
számolnak velünk a nagyobb csapatok is!
Ha ehhez a sikeres csapathoz akarsz tar-
tozni, jelentkezz az ÁVF VAK Mókusokhoz: 
szontagh.daniel@hotmail.com.

Szontágh Dániel 

Úszás Labdarúgás Kosárlabda Rögbi Röplabda Ökölvívás Kondi
Helye BCE Állam-

igazgatási 
Főiskolai Kar 
uszodája              
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Strandolás helyett 
idén a tévét néztük

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

ELŐREMENET

A Mókusok diadala

Nyáron általában nem szoktam a TV előtt 
ülni, a nagy melegben szeretek a természet 
és a víz közelében lenni. Idén ez másképp 
történt, hiszen olyan sporteseményeket ren-
deztek meg, amelyek engem is a TV elé 
vonzottak. Nem vagyok nagy focirajongó, 
de a Labdarúgó Európa-bajnokságot mindig 
megnézem. A tornát Ausztriából és Svájcból 
közvetítették június 7-től – június 29-ig. A 
selejtezőket sosem nézem meg, hisz annyira 
nem értek a focihoz, jobban érdekel a közép-
döntő és a döntő, amikor már igazán druk-
kolhatok egy-két nemzet csapatának. Sajnos 
Magyarország ezen a nyáron sem jutott ki, 
de talán majd legközelebb. A döntő mérkő-
zés Németország és Spanyolország között 
zajlott. A szokásokhoz híven a barátaimmal 
együtt néztem, ahol mindkét tábor drukkerei 

megjelentek. A bajnokságot a spanyol csapat 
nyerte, kis társaságunknak mégis boldogan 
telt az este és biztosak vagyunk benne, hogy 
a következőt is együtt nézzük.
A nyár igazi sporteseménye viszont a XXIX. 
nyári olimpiai játékok voltak, amelyet 2008. 
augusztus 8-ától 24-ig rendeztek meg Kína 
fővárosában, Pekingben. Mivel a nyarat 
külföldön töltöttem, ezért izgatottan vár-
tam a játékokat, hogy szurkolhassak kis 
hazánk sportolóinak. Bár a sportközvetíté-
seket ismétlésről és görög nyelven láttam, 
mégis meg-megdobbant a szívem amikor 
egy magyar sportoló ért el dobogós ered-
ményt. Sajnos Magyarország nem szerepet 
túl jó az olimpián, három arany-, öt ezüst- és 
két bronzérmet szereztünk. Viszont büsz-
kék lehetünk, hiszen a főiskola volt tanu-

lója Madaras Norbert, vízilabdázó, idén 
is olimpiai bajnok lett. Lassan 2 hónapja, 
hogy befejeződtek az olimpiai játékok, most 
mégis a doppingbotránytól hangos a média. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság újra ellen-
őrzi a doppingvizsgálat céljából levett összes 
mintát, az ismételt kontroll nem titkoltan a 
CERA nyomait kutatja. Azért van szükség az 
újabb tesztekre, mert a doppingellenőrzé-
seket végző laboratóriumok a nyáron még 
nem tudták ezt a szert gyorsan kimutatni. 
A NOB még 8 évig megteheti ezt. Reméljük 
magyar sportolóink mintáiban nem talál-
nak semmi erre vagy hasonló doppingszerre 
utaló nyomot. 

Kórádi Ágnes
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 EXTERNÁLIÁK

Aki már megvilágosodott, 
és aki még nem...

Kovács Ágnes
rovatvezető

Ezerízű ÁVF
Büszkék vagyunk arra, hogy az ÁVF-re milyen sok ország milyen sok gyermeke jár!
Most közelebbről is megismerkedhetünk a hazájukkal, fáradságos utazás nélkül, igazán 
kellemes módon – a gyomrunkon keresztül! Szeretettel várunk minden jelentkezőt és ér-
deklődőt az első ÁVF-ERASMUS nemzetközi gasztropartyn november 4-én fél 4-kor az 
ÁVF Éttermében. Várjuk 4-5 fős ÁVF-es baráti társaságok jelentkezését, ahol a csapat leg-
alább egy tagja nem Magyarországról származik, és legalább egy tagja tud/szeret főzni! 
A feladat: az adott ország bemutatása konyhaművészete által! Jelentkezni lehet október 
14-ig Novák Máriánál (IV. emelet 408. szoba) vagy e-mailben ( novak.maria@avf.hu )

A szeptemberi első hét mindig nagy feladatot 
jelent számunkra a Lektorátuson. Mosoly-
kommandónk bevetésével sikerül-e megértet-
nünk az elsősökkel a nyelvtanulás fontosságát? 
Rájön-e mindenki, hogy a sikeres nyelvvizsga 
letételéhez nem elegendő az utolsó félévben 
nekiállni nyelvet tanulni? 
Szerencsére egyre többen érkeznek tudatos 
nyelvtanulási szándékkal a főiskolára, s az el-
sős korukban tanulni kezdők között tapasztala-
tunk szerint sokkal magasabb a nyelvvizsgázók 
aránya. A nálunk tanulók 90%-a sikeresen te-
szi le a nyelvvizsgát, az általános nyelvvizsgával 
ideérkezőknek legkésőbb a harmadik szemesz-
ter végére kezükben a szakmai nyelvvizsga-bi-
zonyítvány. Vannak természetesen, akik nem 
bennünket választanak. 
Mire ügyeljenek, ha nem az ÁVF-en tanul-
nak? 
Olyan nyelviskolát keressenek, ahol 

a nyelvtanárok megfelelő végzett-• 
séggel rendelkeznek
több nyelvvizsgarendszerben is • 
jártasak az oktatók
folyamatosan tudnak tanulni több • 
szemeszteren keresztül

próbavizsgára is lehetőségük van a • 
felkészülés során
szakirodalmat adnak, amely egye-• 
zik a nyelvvizsgaközpont által 
megadottal
hangsúlyt fektetnek a napi gazda-• 
ságpolitikai kérdések feldolgozá-
sára
támaszkodnak az Önök főiskolán • 
szerzett szakmai ismereteire is.

Ne higgyenek annak, aki 30 óra alatt vál-
lalja a nyelvvizsgára való felkészítést, vagy 
felajánlja, hogy megszerzi önöknek a nyelv-
vizsga-bizonyítványt. Sajnos minden évben 
van egy-két olyan, amelyikről a Nyelvvizs-
gáztatási Akkreditációs Központ adatbázisá-
val való összehasonlítás során kiderül, hogy 
hamis. 
Az igazán bátor és elszánt önálló tanulást 
vállalóknak szakirodalom ajánlásával és 
tanácsadással állunk rendelkezésre, mint 
ahogy igaz ez mindenki más esetében. El 
kell dönteniük, hogy túl akarnak csak lenni 
a vizsgán, vagy tényleg meg akarnak tanulni 
egy nyelvet. Természetesen mi nyelvtanár-
ok ez utóbbit szeretnénk, de ezen a földön 

élünk, s szívesen elmondjuk, hogy melyek a 
könnyen letehető, s melyek a magasabb fel-
készültséget igénylő vizsgák, egynyelvűek és 
kétnyelvűek, gyakorlatiasabbak és elmélet-
igényesebbek. 
Bár a csoportok már elindultak, ha valaki 
olvasván ezt a cikket, kedvet kapott, elmond-
juk, mit kell tennie, ha februárban csatlakoz-
ni akar. Kövessék a smile-kat a földszintről 
a 3. emeletig, s mosolyogva és készségesen 
várja önöket a 303-as szobában Szegedi Sza-
bina tanszéki ügyintéző, a 304-es szobában 
pedig Germánné Vastag Györgyi Lektorátus-
vezető! 

Az International Society for Third Sector 
Research 2008. július 9-től 12-ig Barceloná-
ban tartotta kétévenként esedékes konferen-
ciáját, amely a nonpro it kutatók legnagyobb 
és legmagasabb presztízsű nemzetközi sereg-
szemléje. A konferencián több mint 60 ország 
mintegy 600 kutatója, egyetemi, főiskolai ok-
tatója, PhD hallgatója vett részt. Az előadók 
között a nonpro it szektorral foglalkozó szak-
irodalomban „klasszikusnak” számító művek 
szerzői éppúgy jelen voltak, mint a kutatók 
leg iatalabb generációja. A rendkívül gazdag és 
változatos program lehetővé tette, hogy igen 
sok különböző témájú előadás hangozzék el. 
Az előadók sokfajta (elméleti és gyakorlati) 
megközelítést, s a legkülönbözőbb módsze-
rekkel végzett vizsgálatok eredményeit ismer-

tethették és vitathatták meg a résztvevőkkel. 
Így újabb kutatási ötletek és együttműködési 
elképzelések körvonalazódhattak. 
A konferencián főiskolánk oktatói nemcsak 
előadóként, szekcióvezetőként és a szakmai 
viták résztvevőjeként voltak jelen, hanem egy 
ünnepi esemény szervezőjeként is. Itt adtuk 
át Hegyesi Gábornak, a főiskolai nonpro it 
gazdálkodási szak (A jelenlegi közszolgálati 
szak „elődje”) megalapítójának a 60. születés-
napjára készített, az ÁVF által kiadott kötetet. 
A szakmai írásokat és személyes hangú kö-
szöntőket egyaránt tartalmazó könyvet Kelen 
András szerkesztette. A tanulmányokat jegy-
ző szerzők az Amerikai Egyesült Államoktól 
Írországon, Németországon és Izraelen ke-
resztül Japánig a világ legkülönbözőbb orszá-

gaiból verbuválódtak. Így a kötet nemcsak az 
ünnepeltnek szerzett örömet, hanem a non-
pro it gazdálkodási és közszolgálati szakos 
hallgatóink tanulmányait is segítheti. 

Kuti Éva

Csere-Bere
Az oktatói csereprogram keretében Prof. 
Mirko Bunc, a szlovéniai GEA College vendég-
professzora szeptember végén öt előadást 
tartott az ÁVF-en marketing témakörben. Dr. 
Barát Tamás, a mi „utazó oktatónk”,pedig a 
litvániai College of Social Sciences partne-
rünknél tanított Corporate Communication 
és PR témájú előadások keretében.

Novák Mária

ÁVF-es ünnep a non-profi t kutatók 
nemzetközi konferenciáján
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SIKER

Milyen út vezetett idáig, a jelenlegi 
pozícióig?

Az érettségit követően a nagy útkeresés ré-
szeként bölcsész vonalon indultam az EL-
TE-n. Másodéves koromban kezdtem úgy 
érezni, hogy valami megfoghatóbbra és eg-
zaktabbra is vágyom a humán tudományok-
nál.
Édesanyám vállalkozóként dolgozott, ott 
volt előttem a példa, ezért is – no meg a fé-
nyesebb jövő reményében – adtam be a je-
lentkezésemet az ÁVF-re, így a két iskolát 
párhuzamosan végeztem.
Az Alkalmazott Magatartástudományi Tan-
szék tárgyai mindig is közel álltak hozzám, 
ezért nagyon megörültem a lehetőségnek, 
amikor megkerestek egy demonstrátori ál-
lással. Két nagyon hasznos évet dolgoztam a 
Főiskolán tudományos munkatársként, főleg 
humán erőforrás és pszichológia témájú ku-
tatásokban.
Szakmai gyakorlatomat egy HR szoftvereket 
fejlesztő cégnél töltöttem, ahol alkalmam 
nyílt betekinteni több cég HR vonulatú igé-
nyeibe, így közvetetten HR gyakorlatába 
és politikájába is. Jó iskola volt arra, hogy 
az ember megtapasztalja, hogyan lehet HR 
problémákat kezelni, megoldani. Többféle 
cég révén ögtön –– többféle megoldást is lát-
tam a felmerülő problémákra.
Ez a tapasztalat jól jött, amikor eldöntöttem, 
hogy meg szeretném komolyan méretni ma-
gam a versenyszférában (már csak azért is, 
mert mindig azokra a tanáraimra néztem fel 
a legjobban, akik főleg tapasztalatból és nem 

könyvekből tanítottak), és megpályáztam a 
Burger King magyarországi licensz partne-
réhez meghirdetett HR-es vezetői állást. Na-
gyon büszke vagyok arra, hogy ide több száz 
jelentkezőből választottak ki. 
Egyedüli HR-esként rengeteget tanultam a 
HR szinte minden funkciójában. Megtapasz-
taltam, milyen egy több mint 500 fős szerve-
zet HR ügyeit felelősen intézni, szervezni, az 
operáción túl stratégiailag tervezni is.
A 2006-os évben aztán az étteremlánc nagy-
arányú expanzióba kezdett, nem volt ritka, 
hogy egyfolytában 12-13 órákat dolgoztunk. 
Sajnos nem láttam sem a szakmai fejlődés, 
sem az erőforrás bővítés lehetőségét.Ebben 
az állapotomban talált meg egy fejvadász és 
vitt át az AVIS Group BSC-hez, ami az autó-
kölcsönzésből jól ismert AVIS Group európai 
back of ice központja.
Fő feladatom lett a HR tervezés (költségek, 
folyamatok, bérek…), HR rendszerek kiala-
kítása és bevezetése, illetve az ún. támogató 
területeknek a teljes körű HR támogatását 
látom el, kiemelve ebből az IT-t.
Szeretem azt, ha a multinacionális környe-
zethez és a komplex HR problémákhoz a 
lehetőségekhez mérten maximális mozgás-
terem van.

Mennyit dolgozol egy héten?
 
Öt napot. Itt nincs olyan, hogy hétvégén is 
dolgozni kellene, de senki nem mondja, hogy 
ne csinálj plusz dolgokat. Ahogyan a művelt 
angol mondja, ’HR is never done’ 

Lazításra van-e valami bevált módszered?

Van egy emeletünk, ahol különböző lazításra 
szolgáló eszközök vannak. Pingpong asztal, 
csocsó, stb. Amikor elegem van, lemegyek 20 
percre, vagy kimegyek az épület elé inni egy 
kávét. Ez fel tud egy kicsit rázni…

Említetted, hogy a tanításhoz szükség 
van a gyakorlati tapasztalatra. A jövőben 
tervezed, hogy tanítani is fogsz?

Nem szakadt meg a kapcsolatom a Főiskolá-
val, vissza szoktam járni órát tartani. Most 
kaptam egy komplett tantárgyat a HR szak-
irányon humán informatika néven. Jó érzés 
visszamenni oda tanítani, ahol az ember 
végzett, és megpróbálni átadni azt a tudást, 
amit a gyakorlatban szerzett és hasznosnak 
ítél.

Hallottunk a cégetek gyakornoki 
programjáról. Erről mit lehet megtudni?

Próbálunk már a főiskola/egyetem alatt le-
hetőséget biztosítani tehetséges diákoknak 

Nagy Dániel
rovatvezető

arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat sze-
rezzenek multi környezetben és kipróbálják 
magukat több területen is. Ezt napi nyolc 
órás tréningekkel/munkával valósítjuk meg 
egy komplex rotációs programon keresztül. 

Milyen típusú embereket kerestek ide? 
Kinek érdemes jelentkezni?

A nyelvtudás elengedhetetlen, legalább egy 
nyelven kell középfoknál egy kicsit erősebb 
szinten beszélni a pályázónak amellett, 
hogy legyen elképzelése arról, mit szeretne 
kezdeni magával. És persze legyen elszánva 
arra, hogy időt és energiát áldozzon a saját 
szakmai fejlődésére.

Miért nem a családi vállalkozást 
választottad?

Az túl egyszerű lett volna. Az élet minden te-
rületén szeretem azt érezni, hogy valamit le-
raktam az asztalra, valamit én vittem véghez 
a kezdetektől a végéig.

Mik a jövőbeni terveid?

Még mindig rengeteget kell tanulnom, fej-
lődnöm szakmailag. Mostanság főleg a HR 
nemzetközi vonatkozásaiban próbálok 
tapasztalatot szerezni, többek között egy 
angol-magyar közös IT fejlesztői központ 
felépítésén dolgozom. Nem vagyok az a faj-
ta, aki ne keresne egyfolytában kihívásokat 
és alkalmat új dolgok megtapasztalására, új 
megmérettetésekre.

Mit gondolsz, mennyire készít fel a valós 
életre az ÁVF?

A lehetőségek adottak, aki kihasználja a 
bázisintézményt, kihasználja a gyakorlatát 
és az esetlegesen adódó céges előadói kap-
csolatokat, egyszóval tesz azért, hogy valami 
pluszt is kapjon az elméleti tananyagon kí-
vül, az jó helyen van. Csak bátorítani tudok 
erre mindenkit, és sok sikert kívánok! 

Nagy Dániel

AZ ÖREGDIÁKUNK, AKIT MÉG MINDIG NEM ENGEDTÜNK EL

Skultéty Viktor
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 KARRIER

Öt rossz szokást kell leküzdenie a tovább-
lépéshez annak, aki úgy érzi, hogy megre-
kedt a karrierje – állítja Bányai Annamá-
ria szervezetpszichológus. 

Kevés izetés, utálatos munkakörülmények, 
rossz munkahelyi vezető, monoton, „favágó” 
munka, a szakmai fejlődés vagy az előrelépés 
hiánya – ezek a leggyakoribb okok, amelyek 
a megrekedtség érzetét keltik. Átlagosan 
60 ezer gondolatunk van egy nap, ezek és 
az ezekből fakadó következtetések 99 szá-
zalékát valósnak is véljük. Épp ezért azok a 
gondolatok, amelyek racionalitásuknál fog-
va segítenek bennünket egy-egy döntésben, 
kedvezőtlenül befolyásolhatják karrierünket 
is. „Nem lennék tehetséges más munkakör-
ben”, vagy „Máshol sem keresnék többet”, 
esetleg „Miért éppen engem vennének fel 
arra a csábító posztra?” – ilyen és hasonló 
negatív gondolatok gátolják a karrierfejlő-
désünket. „Olyan buta a főnököm. Nem cso-
da, hogy nehezen tudom csak a munkámat 
végezni”, vagy „Ne engem hibáztass. Nem én 
hoztam azt a döntést!” – aki tovább akar lép-
ni, le kell szoknia mások hibáztatásáról, mert 
mindenki a saját körülményeiért felelős.

Bányai Annamária szerint mindenki életé-
ben ott vannak a feldobott labdák, lehető-
ségek, amelyeket csak le kell ütni, illetve el 
kell fogadni.
A megrekedt karrier feloldásához azt a rossz 
szokásunkat is le kell vetkőznünk, hogy túl 
komolyan vesszük az életet és néha önma-
gunkat is. A legtöbbünket úgy neveltek fel, 
hogy a siker kulcsa a kemény munka. Ám ez 
nem mond ellent annak, hogy a napi mun-
kánk örömöt szerezzen, kreatív energiákat 
szabadítson fel bennünk.
A legtöbb ember nem érzi jól magát a mun-
kahelyén vagy a munkakörében, mégis kép-
telen a váltásra, mert retteg a változástól, 
ezért elfogadja a középszerű életet. Pedig 
a középszerű életre kell nemet mondania 
annak, aki a negyedik rossz tulajdonságot 
is szeretné leküzdeni a karrierút folytatá-
sához. Igaz, a „középen haladás” biztonsá-
gos, itt van a komfortzónánk, kényelme-
sen elvagyunk, ám nem is történik velünk 
semmi spontán dolog, sőt nem is fejlődünk.
A továbblépéshez mindig ki kell lépnünk a 
komfortzónánkból. Az ismeretlentől való 
félelem áldozatai lehetünk, ha nem tudjuk 
leküzdeni a félelmeinket. Bár a rettegés vé-

delmez a felesleges kockázattól, el is hatá-
rol bennünket az újdonságoktól. A sikeres 
karrierépítők megtalálják a kockáztatás és 
a biztonság egészséges egyensúlyát. Ez kell 
ugyanis ahhoz, hogy ne rekedjen meg az éle-
tünk, hanem áramoljon.
Tehát összefoglalva: öt rossz szokás (ame-
lyet le kell vetkőzni a karrierfejlődéshez)

negatív gondolatok ,• 
mások hibáztatása ,• 
az élet és önmagunk túl komolyan vétele,• 
középszerű életre törekvés, • 
rettegés az ismeretlentől.• 

Árvai László
Forrás: nana.hu

Derékba tört karrier, 
vagy rossz szokás?

A szokások igyelmen kívül hagyása egy-
ben a munkahelyi beilleszkedés buktatói 
is lehetnek.

Eltérő öltözet, más habitus és viselkedési 
szokások. Látszólag semmi köze a napi mun-
kavégzéshez, mégis sokszor karrierbuktató 
lehet a munkahelyen. Az egyéni teljesítmény 
ugyanis gyakran nem elég az érvényesülés-
hez. A legtehetségesebb dolgozó is félkarú 
óriás, ha nem tud csapatba illeszkedni.

Főként a rugalmatlanság szúr szemet.

Kiss István tanácsadó, szakpszichológus úgy 
látja, a közmegítélés szerint a körülöttük 
lévő változásokra reagálni nem hajlandó, ne-

hezen alkalmazkodó, környezetükhöz érték-
rendjükben és életstílusukban nem igazodó 
emberek minősülnek furcsáknak. A munka-
helyeken akkor válik nagyon szembetűnővé 
a különbség, ha a munkatárs képtelen alkal-
mazkodni a csapatszellemhez, nem reagál 
rugalmasan a kihívásokra. 

Belépés előtt fel kell mérni a terepet.

Joó Zsuzsanna szerint a munkakeresők gyak-
ran esnek abba a hibába, hogy kizárólag az 
elérhető izetésre, a juttatásokra koncentrál-
nak az állásinterjúkon, ezért azt tanácsolja, 
a lehetőségekhez képest már belépés előtt 
próbáljanak meg minél többet megtudni a 
leendő munkahelyről. Jó előre megtudni, 
hogy milyen a munkaidőmodell, a dressz-
kód, az iroda fekvése, az egy helyiségre eső 
munkatársak száma, munkakultúra, cégpoli-
tika, s ezt követően a tapasztalatok fényében 
döntést hozni, felvállalják-e mindezt. 

Az első hónapok a szokások 
feltérképezésével teljenek. 

A környezetüktől lényegesen különböző 
munkatársaknak az első néhány hónapban 
semmiképpen sem szabad a hangsúlyt a 
kompromisszumkészség nélküli önkifeje-

zésre fektetni. Ha nemrég érkeztek az adott 
munkahelyre  inkább igyelniük kell, mi en-
gedhető meg az egymás közötti kommuni-
kációban, a munkahelyi öltözködésben, mi 
számít a kollégák közt tabutémának, hogyan 
zajlanak a céges partik, ünnepelnek-e név-
napot vagy születésnapot. 

Meg kell tanulni alkalmazkodni.

„Saját magunk elfogadtatása érdekében nem 
kell feladnunk az egyéniségünket, ám azt is 
tudomásul kell venni, egyes helyzetekben 
elkerülhetetlen az alkalmazkodás a többség 
igényeihez.” A karrier tanácsadó véleményét 
a szakpszichológus is megerősíti. Nincs ál-
talános recept, de tudomásul kell venni, az 
élethez hozzátartozik a változás, a körülmé-
nyekhez való folyamatos alkalmazkodás, az 
előre gondolkodás képessége. „Ez nem jelen-
ti azt, hogy manipulálni kell a környezetet a 
beilleszkedés érdekében, ám mindenkinek 
tisztában kell lennie a számára legfontosabb 
értékekkel és azzal, miként irányíthatja úgy 
életét, hogy ezzel mások igényeit, jogait ne 
korlátozza” – állítja Kiss István. 

Árvai László
Forrás: Jobpilot  

Pályacsúcs Magazin

Árvai László
ovatvezető

Beilleszkedési buktatók
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MAPPASzegő Alexandra
rovatvezető

A szokásjog fogalma 
és keletkezése
Magyarországon a 15. század közepétől tört 
előre az írásos jogalkotás és növekedett meg 
az országgyűlési törvények száma, a bírás-
kodás legjelentősebb alapja mégis az írat-
lan szokásjog maradt. Az országgyűlés több 
alkalommal is elrendelte, hogy „az ország 
szokásait és jogait” össze kell írni, de érdem-
leges munka ezen a téren csak akkor kezdő-
dött, amikor Werbőczy István országbírói 
ítélőmestert bízták meg a feladat elvégzé-
sével. Werbőczy a három részbe foglalt jog-
könyvet az 1514. évi országgyűlésen mutat-
ta be. A rendek elfogadták a Tripartitumot, 
a király megerősítő levélbe foglalta, a királyi 
tanács azonban megakadályozta, hogy pe-
csétjével szentesítse és a megyéknek meg-
küldve kihirdesse azt. A Tripartitum ugyanis 
alapvetően a köznemesi szemlélet jegyében 
íródott, a főnemességnek ezért nem volt 
érdeke, hogy törvénnyé váljon. Werbőczy 
azonban 1517-ben Bécsben kinyomatta a 
művét, és megküldte a megyéknek. A bíró-
ságok országszerte használni kezdték, így a 
Tripartitum a gyakorlat, a szokás útján vált 
törvénnyé.
A Hármaskönyv – római jog alapján – 
háromféle szerepet tulajdonít 
a szokásjognak:

törvénymagyarázó,• 
törvénypótló és• 
törvényhozó erőt (ez utóbbit csak ak-• 
kor, ha a törvény a szokásnál régibb).

A 19. században a szokásjog több jogág terü-
letében is vesztett a pozícióiból, de a magán-
jogban továbbra is uralkodó szerepet töltött 
be. Hiszen ennek a jogágnak a szabályait legin-
kább a mindennapi élet gyakorlata alakítja ki.

A szokásjog mai értelmezése:
A szokásjog olyan szabályra vonatkozik, 
amely évek óta létezik, és időközben jogerő-
re tett szert. Keletkezésének mechanizmusa 
abban áll, hogy szűkebb vagy tágabb közös-
ségek együttélése során kialakult szokásnor-
mák egy részét az állami szervek elismerik, 
szankcionálják.
Az államhatalom különbözőképpen kezelhe-
ti a társadalom egészének vagy egy részének 
érdekeit, értékeit hordozó szokásokat:

elutasíthatja,• 
megtűrheti,• 
vagy jogalkotó szervei által adaptál-• 
hatja, jogalkalmazói szervei útján érvé-
nyesülésüket kikényszerítheti. Az ilyen 
esetekben beszélhetünk szokásjogról.

A jogtudomány álláspontja szerint szokásjog 
sem jöhet létre az állam (vagy valamely szer-
vének) közreműködése nélkül. Állam nélkül 
nincsen jog, így szokásjog sem, ezért vala-
mely – tágabb értelemben vett – állami szerv 
(pl. bíróságok, más hatóságok stb.) gyakorla-
ta, szankciója szükséges ahhoz, hogy a szo-
kást jogi rangra emelje. Elméletileg minden 

szokásból valamilyen szabály vonható le, 
hiszen bizonyos szabályszerűség logikusan 
következik belőle. A szokást szabályként 
azonban csak abban az esetben ismerik el, 
ha annak tudatos alkalmazását elvárják és a 
vele szembe helyezkedőket megbüntetik.

Szegő Alexandra
Forrás: Herber Attila: Történelem 4.

http://www.jkh.ingyenweb.hu/
jogrendszer_jogag_jogforras.doc

A megszokás nagy úr
– változtassunk rajta!

Minden embernek vannak jó és rossz szo-
kásai. Van, amit nem szégyellünk, de olyan 
is akad, amit minél jobban el szeretnénk 

rejteni a világ elől. Rossz szokásaink nem 
egyik pillanatról a másikra alakulnak ki, 
ezért megváltoztatásuk sem megy azonnal 
és könnyen. Bár egészségesnek, káros szen-
vedélyektől mentesnek érezzük magunkat, 
mégis sokszor beidegződéseink döntenek 
helyettünk. Így lesz vizsgára készülés helyett 
kedvenc sorozatunk nézése a program, vagy 
saláta helyett hamburger a gyorsétterem-
ben. Ezekben, a döntési helyzetekben válik 
világossá számunkra, hogy a szokásaink 
rabjává váltunk, ezáltal nehezen választjuk 
az újat, a hasznosabbat vagy netán az egész-
ségesebbet. 
Hogyan változtathatunk a rossz beidegző-
déseinken? Első lépésben ismerjük fel, hogy 
rossz szokás rabságában vagyunk. Érdemes 
néhány napig igyelni magunkat és napiren-
dünket, végiggondolni, összegyűjteni, milyen 
dolgokat teszünk rendszeresen, automatiku-
san, melyek azok az apró dolgok, amelyekről 
nehezen mondunk le. Aztán már csak egy 
kis elmélkedés szükséges, hogy eldöntsük, 
egészségtelen-e a szokásunk. Második lé-
pésben tervezzük meg a változást. Kis lé-

pésekben haladjunk előre, próbáljuk meg a 
lehető legegyszerűbb, legkisebb változtatást 
igénylő új módot kitalálni helyette. Például 
nem kell lemondani a reggeli lustálkodásról, 
de azt az időt a napunk átgondolásával vagy 
meditációval is tölthetjük. Harmadik lépés 
pedig, hogy ha felismertük rossz szokása-
inkat, vágjunk bele azonnal a megszünteté-
sükbe. Természetesen mindig csak eggyel 
kezdjünk, a siker titka a lassú változás és a 
türelem. Ha például kávéfüggők vagyunk, 
és közben a cigaretta is a szenvedélyünk, ne 
próbáljuk meg azonnal mindkettőről leszok-
ni. Indítsunk azzal , amelyikről könnyebben 
tudunk lemondani.
Utolsó lépésként pedig vegyünk fel új szo-
kásokat, mert nem feltétlenül rossz dolog a 
megszokás. Így helyettesíthetjük a kávézást 
teázással, vagy a tévénézést sportolással, 
esetleg egy jó könyv elolvasásával. Mindösz-
sze tudatosan kell kezelnünk szokásainkat 
és a megfelelő irányba terelgetnünk máris 
egészségesebbek lehetünk. 

Kórádi Ágnes

Szokásaink rabságában
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 KULTÚRA Donáczi Roxána
rovatvezető

Szeptember 20-a van, amikor negyedma-
gammal egy autóban döcögök egy számomra 
ismeretlen község felé. „Borozás lesz ott” - hí-
vogattak a barátaim. Elhagyjuk Biatorbágyot 
és a lankás, dimbes-dombos táj ölében már 
hívogat is a VI. Etyeki Kezes-lábos. Ha már 
ősz van, szüret, a már-már elfeledett népszo-
kások egyik bejáratott időszaka, akkor erre 
meg kell emlékezni. Ki így, ki úgy:  úgy értem, 
az egyik készíti, a másik megissza. Én bele-
kóstolhattam volna mindkét fél munkájába, 
hiszen a nagypapámnál a múlt héten szüret 
volt, de lecsúsztam róla. Pedig igazán érde-
kes elfoglaltság ez egy panellakónak. De any-
nyi biztos, hogy kóstolni egyszerűbb munka 
és változatosabb is , már ami az ízeket illeti. 
Mi mindenesetre megérkezünk késő délután 

Etyekre. A kilátás a domboldalról gyönyörű. 
Egyik irányban egy fehér kis kápolna nyúj-
tózkodik, talán a mellette fekvő tó felé, a 
másik irányban szélesen terülnek el a még 
zöld levelű, friss levegőt ontó erdők, és a 
tájjal pincék sora, illetve a fesztivál idejére 
vendéglátó egységgé kikiáltott családi házak 
néznek farkasszemet. Ez persze csak egy 
szelete a rendezvénynek. A község szívében 
színpadok, bazári forgatag, énekhangon csi-
ripelő trillás iúk, sajtok, mézek, kürtöska-
lácsok kavalkádja fogad minket. Etyek elra-
gadó hangulatával felvidítja a hirtelen beállt 
ősz miatt szomorkodókat, elfeledteti a hide-
get és zamatos lélekmelegítőivel boldogan 
engedi útjára látogatóit.

Lengyel Brigitta

Ha Etyek, én megyek

Halálfutam (színes amerikai 
akciófi lm, 89 perc, 2008) 
– Bemutató október 16-án
Ha manapság akció ilmre gondolunk, egyből 
beugrik egy név: Jason Statham. A szállítóból 
ismert keményöklű színész ezúttal is kocsi-
ba pattan, hogy egy börtönben rendezett 
extrém-autóversenyen legyőzze brutális 
rabtársait és elnyerje minden rab álmát, a 
szabadságot.

Tükrök (színes amerikai 
horror, 110 perc, 2007) 
– Bemutató október 16-án
Kiefer Sutherland éjjeliőr, mint lecsúszott 
ex-zsaru? Talán. És az, hogy munkája során 
a tükrökből szörnyek leselkednek rá? Miért 
ne? Hollywoodban minden lehetséges.

Hazugságok hálója (színes 
amerikai dráma, 2008) 
– Bemutató október 23-án
Egy ilm arról, hogy mi történik, ha a CIA egy 
újságírót küld egy magas rangú terrorista fel-
derítésére. Leonardo DiCaprio és Russel Crowe 
egy ilmben. Nagyot nem csalódhatunk!

Tekerd vissza, haver! (színes 
amerikai vígjáték, 102 perc, 
2008) 
– Bemutató október 23-án
Sokan vágyunk szupererőre, de amikor meg-
kapjuk, nem feltétlenül úgy sül el a dolog, 
mint képzeltük. Jerry, újonnan szerzett mág-
neses erejének hatására letörli barátja, Mike 
munkahelyén az összes ilmet. Hogy megúsz-
szák (viszonylag olcsón), saját készítésű vi-
deókkal próbálják pótolni a hiányt, amelyek-
kel rövid időn belül népszerűek lesznek. Az 
elképzelés nem rossz. 

Októberi 
fi lmpremierekAJÁNLÓ 

PRODUCEREK

Madách Színház

2008. október 24–29.
Max Bialystock, a szebb napokat is 
megélt producer, illetve Leo Bloom, a 
szerény és konzervatív könyvelő össze-
fognak, hogy színpadra vigyék a világ 
leghatalmasabb bukását. Hogy mi sül ki 
belőle? Nézzétek meg, és meglátjátok!

Reneszánsz a fáraók 
Egyiptomában

Szépművészeti Múzeum

2008. augusztus 8 – november 9.
A fáraók utolsó virágkorát mutatják 
be  egyenesen olyan helyekről, mint a 
British Múzeum és a Louvre.

L’art Pour L’art Társulat – 
Két férfi , egy nő meg egy 
férfi 

Budapest Bábszínház – Színházterem

2008. október 24.
Ott kell lenni, nincs mese! Vár titeket a 
rém rendes Besenyő család, Pandacsöki 
Boborján, és ha szerencsétek van, lát-
hatjátok a Láthatatlan embert is! 

Nuda Veritas – Klimt és a 
bécsi szecesszió kezdetei 
1895–1905

Szépművészeti Múzeum

2008. szeptember 30 – 2009. január 4.
A „meztelen igazság”, ahogy Gustav 
Klimt látta, most a Szépművészeti 
Múzeumban tárul fel a látogatóknak.

Nemzetközi Franchise 
Kiállítás és Buybrand 
Show

Hungexpo „C” pavilon

2008. november 6-8.
Leendő vállalkozóknak kihagyhatatlan 
program! Üzleti stratégiákat ismerhet-
tek meg, valamint szakmai előadásokat 
hallhattok a franchise-rendszerről.

Lehetőségek tárháza

FELHÍVÁS!!!
Jövő nagy reménységei, igyelem! Úgy érzitek, hogy szívesen törnétek zené-
szi babérokra? Itt a lehetőség, hogy megmutassátok, mire vagytok képesek! 
A TEMI Fővárosi Művelődési Háza AMATOROCK HANG VERSENY címen tehet-
ségkutatót indít, amelyre amatőr zenekarok jelentkezését várja pop-rock-
blues, valamint jazz-világzene stílusban. Az alábbi linken megtudhattok min-
dent a részvétel feltételeiről, illetve letölthetitek a jelentkezési lapot: http://
mymusic.hu/ ile/temi_jelentkezes.doc. A jelentkezési határidő október 25.-e, 
ne várjatok sokáig a döntéssel! ☺

Haveeer!
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KULTÚRA

Talán nem tévedek, ha azt mondom, egyik 
legnagyobb szenvedélyünk a csokoládé. 
Szokásunk, hogy együnk belőle, ha levertek 
vagyunk, mert endor int termel. Sokszor 
halljuk, hogy vizsgák előtt érdemes egy-két 
kockával bekapni, mert serkenti az agy-
működést. A Csokoládéimádók klubja épp 
egy olyan történetet mesél el, ahol az em-
lített édességnek kitüntetett szerepe van a 
karakterek életében. 

Adott négy barátnő: Lucy, aki szexis, ámde 
hűtlen és állandóan visszakéredzkedő ba-
rátjával szenvedi végig a hétköznapokat, 
Autumn, aki az egész világon segítene, de 
magán kevésbé tud, Nadia, aki próbálja egy-
betartani családját és segíteni szerencsejáté-
kos urán, valamint Chantal, aki szép, okos, si-
keres, csak épp saját férjének nem kell. Négy 
különböző személyiségű nő, akiket összeköt 

a barátság, valamint a csokoládé iránti függő-
ség. Amikor valamilyen probléma merül föl, 
összegyűlnek a Csokoládéimádók klubjában, 
hódolnak kedvenc szenvedélyüknek, majd 
igyekeznek segíteni egymáson. Tetszik a 
történetben, hogy eleinte csak ez a motívum 
közös bennük, de ahogy halad a cselekmény, 
egyre jobban megismerik egymást, egyre 
kötetlenebbül képesek elmondani azt, amit 
addig szégyelltek. Ők négyen olyanok, mint 
a három muskétás plusz D’Artagnan, követik 
az egy mindenkiért, mindenki egyért elvet. 
Azért jó ez a könyv, mert az összetartásról 
szól. Bár a fér iak inkább csak mellékszerep-
lőként vannak jelen a történetben, minden-
kinek ajánlott elolvasni, ha mást nem, egy jót 
nevetni, vagy csorgatni a nyálunkat egy-egy 
inomabb csokoládékülönlegesség nevének 

hallatán. ☺
Donáczi Roxána

CSOKOLÁDÉ, NEM JOANNE HARRIS-TŐL

Keserédes élet

Nekem az idei nyár legjobb bulija 
a Dunaújvárosban, 
július közepén megrendezésre 
került EFOTT volt. 

Már a 0. napon is hamisítatlan fesztivál han-
gulatba csöppentem. Felejthetetlen volt a 
Depresszió, a Tankcsapda és a többi méltán 
hírneves banda nem mindennapi hangula-
tú bulija. Sajnos én nem tartoztam az „ott 
lakók” közé, de így legalább (a közelemben 
lévők örömére) nem követtem a fesztiválos 
„ne fürgyé le, hideg a víz és hosszú a sor” 
szabályt… A legtöbben az olcsó kategóriás 
sátrakat választották hajnali alvóhelyként. 
Ennek a döntésnek azért voltak hátrányai 
is. Így történt, hogy egyik fesztiválozónknak 
például a fél lába kilógott a „Lacika házikó-
ja” feliratú sátra alól  amikor álomra hajtotta 
fejét. 
Na de ilyen apróságok nem vethettek gá-
tat a négy napos „ereszd el a hajamnak”. A 
nagyszínpadon a koncertek mellett még egy 
eljegyzésnek is tanúja lehetett a több ezres 
tömeg. Természetesen a iú nem kapott ko-
sarat... 
Csak idén kezdtem a fesztiválozást, de az 
biztos, hogy az EFOTT-ot jövőre sem fogom 
kihagyni. Remélem ti sem! 
Ott találkozunk! Addig is Csak szabadon!!!

Pálizs Brigitta

Csokiban az erő

TÖBB MINT 300 HAZAI FELLÉPŐ ÉS 60 EZER EMBER

Az „Abszolút Royal Flush” 
(Korda Gyuri bácsi szerint)

Csak a zene és más semmi

Vonul a banda 
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