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MISZTIKUM
Babonák, hiedelmek,                   
amelyek ma is élnek

Cserediákok 
Főiskolánkon

Interjú 
Nagy Máriával

IKSZIKSZÍIKSZIKSZÍ
AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA



Mi, közgazdász hallgatók reális gondolko-
dásúak vagyunk, hiszen a pénz és a gaz-
daság világa tényszerű adatokon alapszik. 
Mégis úgy gondolom, hogy mindenkit 
érdekel valahol a megmagyarázhatatlan, 
vagy hajtja a kívánság, hogy megismerje 
az ismeretlent.  
Vajon tényleg balszerencsét okoz, ha 
kiborul a só az asztalon? Valóban jön 
vendég, ha beütöd a könyököd? Olvasd el 

a Mappa rovatban a választ. Misztikum, 
babona vagy ezotéria, az Arc rovat inter-
júalanya elmagyarázza, hogy ezek mit is 
jelentenek. 
Ha kíváncsiak vagytok, hogy babonások-e 
tanáraink, akkor lapozzatok a Kerekasztal 
rovathoz! És még számos érdekes dolgot 
megtudhattok a témáról, ha végig olvas-
sátok az újságot.     

 Trefszker Erika

ÁVF TDK 2008. NOVEMBER 25.

MISZTIKUS INFORMÁCIÓK!

BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető

Programajánlónk 
november 25-ére a következő: 
Délelőtt ÁVF-es diáktársaid érde-
kes prezentációi a közgazdaság-
tudomány legkülönbözőbb terü-
leteiről – több szekcióban, nívós 
zsűri előtt. Ezúttal a hallgatóság is 
a zsűri szerepébe léphet, ugyanis 
közönségszavazatok alapján idén 
közönségdíjat is fogunk osztani!  
Délután eredményhirdetés, érté-
kes díjak átadása.  
Vagyis Intézményi Tudományos 
Diákköri Konferencia! 

Szekciókra bontva, a következő hallgatók 
adtak le dolgozatot a következő címekkel: 

CIVIL SZFÉRA, HR
László Georgina KSZ/E 
Hospice – a végső gondoskodás az utolsó 
percig (Témavezető: Kuti Éva) 
Patakiné Góbor Hajnalka KSZ/E 
Az önkormányzat és a civil szervezetek 
együttműködése a XVII. Kerületben 
(Témavezető: Kuti Éva) 
Balás Zsuzsanna KSZ/E 
A társadalmi gondoskodás speciális for-
mája a jövő nemzedékeinek érdekében 
(Témavezető: Kuti Éva, Bedő Nóra) 
Fehér Renáta Klára GM/N 
„Út a munkához” program. A segélyezés 
átalakítása a munkavállalás ösztönzése 
illetve a foglalkoztatottság növelése 
érdekében (Témavezető: Karcsics Éva) 

KOMMUNIKÁCIÓ
Zorátti Adrienn ÜK/N média 
A Győzike show-tól a Szólás szabadságá-
ig, avagy mit néz a XXI. század embere 
(Témavezető: Gellért Kis Gábor)
Hána Kata ÜK/N vállalati 
A nyelvi manipuláció módszerei és 
eszközei (Témavezető: Gellért Kis Gábor) 
Kórádi Ágnes GM/N 
Illegális médiahesználat a fiatalok körében, 

különös tekintettel a zenei anyagok inter-
netes felhasználására 
(Témavezető: Szeredi Pál, Szekeres Judit) 
Szabó Bettina RSZ/N 
A média hatásai a fiatalok kommunikáció-
jára (Témavezető: Barát Tamás) 
Lengyel Brigitta, Stifner Dorottya NT/N 
Az Európai Bizottság kommunikációs stra-
tégiája (Témavezető: Horváth Zoltán) 

LOGISZTIKA
Barna Anikó GM/N
Logisztikai kontrolling 
(Témavezető: Réger Béla) 
Kókai Orsolya VSZ/N logisztika 
Egy magyar tulajdonú ipari parkban műkö-
dő logisztikai középvállalkozás szerepe az 
FMCG ellátási láncban
(Témavezető: Réger Béla)
Szirmai Zsuzsanna VSZ/N logisztika 
Anyagmozgatás a Szamos Marcipán Kft-nél 
(Témavezető: Réger Béla)

MARKETING
Szakács Orsolya ÜK/N 
Multilevel marketing 
(Témavezető: Barát Tamás)
Szabó Renáta Anett NT/N 
Egy biztosítási társaság marketingstratégi-
ája – munkacím!! 
(Témavezető: Szánthó Zsuzsanna) 
Balogh Andrea ÜSZ/N 
Online marketing Magyarországon, avagy a 
sikeres internetes értékesítés titkai   
Babeczki Bernadett GM/L 
Szerencsejáték marketing 
(Témavezető: Opitz Éva) 
Zalai Zsófia GM/N 
Budapesti kisvállalkozások piaci orientáci-
ója (Témavezető: Bárd András)

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK, 
RÉGIÓPOLITKA
Kabir Amina NT/N 
Magyar-libiai kapcsolatok 
(Témavezető: Benkő Péter) 
Csorba Szilvia NT/N 
A nemzetközi tényezőáramlás új jelenségei… 
(Témavezető: Csáki György) 

Ungri Renáta NT/N 
Hamász története és szerepe az Izrael-
palesztin konfliktusban 
(Témavezető: Csicsmann László) 
Nagy Fruzsina NT/N 
Magyarország felvétele a Népszövetségbe 
(Témavezető: Benkő Péter) 
Bartha Bálint NT/N 
Az iráni atomprogram 
(Témavezető: Csicsmann László) 
Darvas Ágota NT/N 
A fejlődő országok szerepe a WTO … fordu-
lóján (Témavezető: Csáki György) 
Lőrincz András NT/L 
Kisebbségi alternatívák a Nyugat-Európai 
kelta régióban a XXI. század hajnalán   
Gruber Anita NT/N 
Korreláció a hazai régiók versenyképessé-
ge és fejlettségi szintje között 
(Témavezető: Benkő Péter) 

PÉNZÜGY
Szatmári Olivér, 
Kohán Nikolett GM/N kontrolling
A XXI. század készpénzhelyettesítő eszkö-
zei Amerikában és Magyarországon 
(Témavezető: Tóth Margita) 
Hajnal Anita VSZ/N kontrolling 
Új kihívások a kerettervezés területén 
(Témavezető: Böcskei Elvira)
Márton Erika GM/N kontrolling 
Beszállítói faktoring – finanszírozá-
si kockázatokkal és kockázatok nélkül?  
(Témavezető: Böcskei Elvira) 

A résztvevők 15 percben adják elő dolgoza-
tuk lényegét, amit 5 perc vita követ. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Legyél ott Te is és szavazz a szerinted leg-
jobbra! 

Szalai Ibolya TDT elnök
Radnóti István TDT titkár
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Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK



RÖVID 
HÍREK
Dobogóközeli az ÁVF
A „Heti Válasz”  című folyóirat elem-
zésében – a közgazdász szakok ese-
tében – a legjobb helyezést ismét 
az oktatói összetétel szempontjából 
érte el az ÁVF (4,424) Ez az „osztály-
zat” – ami idén a képzeletbeli dobogó 
3. fokára repítette az intézményt – az 
eddigi második legjobb eredmény a 
folyóirat eddigi rangsoraiban. A fel-
mérés összegző rangsorában a főis-
kolák közötti korábbi (2007. évi) 8. 
helyről – dobogó közelbe – idén a 4. 
helyre lépett elő az ÁVF.

Gyorsjelentés a TO-ról

A Tanulmányi Osztály gyorsjelenté-
se szerint a 2008/2009-es tanév 1. 
félévére történő beiratkozáskor az 
előző évhez képest valamelyest nőtt 
az összes hallgató száma.

Passzív jogviszonyban csak a hallga-
tók 12%-a van, ami nagyon jó arány 
a többi főiskolához képest.

Szakdolgozati 
témaválasztások
A 2008. szeptemberében leadott 
szakdolgozati témaválasztások befo-
gadásáról, illetve a kijelölt belső kon-
zulensekről az információk megta-
lálhatók az ÁVF-honlap - Szervezeti 
Egységek - Záróvizsga Központ alatt.
Külön fájl tartalmazza az NK, NP, ÜK, 
VSZ szakokat, valamint az NT alap-
szakot.

Vállalkozásfejlesztés 
mesterszak az Általános 
Vállalkozási Főiskolán

Idén ősszel is felkerekedett az Ikszikszí len-
dületes kis csapata, hogy pár napot együtt 
töltve tovább erősítse a csapat-„szellemet”. 
Ezt az Esztergom kertvárosi Boszi tanya nevű 
helyen tettük, ahová ki-ki kisebb-nagyobb 
nehézségek árán jutott el (buszlekésés☺) a 
péntek esti dugó és eső okozta akadálypá-
lyán. A buszról sajnos rossz helyen szálltunk 
le, és az eső is csak addig esett, amíg a szállás-
hoz értünk. De mi nem csüggedtünk!
Az igazi program szombaton kezdődött, 
amikor is nyakunkba vettük Esztergomot. 
Egy vetélkedő keretein belül két csoport-
ban, ismerkedtünk meg a Bazilikával és 
környékével. Tárgyaltunk Vitéz Jánossal, 
fényképezkedtünk Balassa Bálinttal, a Millen-
niumi Emlékművel, és még a latin rejtelme-
ibe is belemerültünk. Mivel a verseny végén 
az éhhalál küszöbére kerültünk, és persze, 
azért hogy külföldi specialitásokkal is megis-
merkedhessünk, a Duna szomszédos oldalán 
fekvő szlovákiai Párkányt vettünk célba egy 
életmentő ebéd elfogyasztásához. Tele hassal, 
„kissé” átfagyva, de annál nagyobb lelkesedés-
sel indultunk vissza a buszpályaudvarra, ahon-
nan, mint megtudtuk, mindig megy valahová 
valami. (Ki gondolta volna?☺ )
Az este csapatépítő játékokkal telt. Krea-
tivitásunkat papírtorony építésben élhettük 
ki, amelyben az egyik csapat a szépérzé-
kéről, a másik pedig a leleményességéről 
tett tanúbizonyságot. Hasonlóan izgalmasnak 
mutatkozott a szerepjáték is, amelyben az 
XXI. század népszerűsítését kellett megolda-
ni, bizonyos igen furcsa helyzetekben. A leg-
inkább csapatmunkát igénylő feladat furcsa 
Guiness rekordok megtippelése volt, amiben 
a gyors döntések és a megegyezés volt a siker 
kulcsa. Az este egy retro buliban végződött, 
ahol maradék energiánkat is kitomboltuk.

Vasárnap reggelre a nap is kisütött. A buszon 
ülve, kissé fáradtan, de jókedvűen, az elmúlt 
két nap eseményein merengtünk, és megálla-
pítottuk, hogy milyen jó kis csapat vagyunk. 

Erőss Éva (Vyca)

BELSŐSÉGEK

A 2009. évtől nappali és/vagy levelező tago-
zaton induló Vállalkozásfejlesztés (MSc) 
mesterszakra jelentkezhetnek mindazok a 
végzett hallgatók, akik alapszakon, vagy az 
ún. „kifutó” főiskolai, egyetemi szakon sze-
reztek diplomát.
A mesterszakon megszerezhető oklevél 
megnevezése:

okleveles közgazdász, 
vállalkozásfejlesztés szakon
(Master in Business Development)

A mesterképzési szak felvételi eljárásában 
max. 100 pont szerezhető, amelynek  meg-
oszlása a következő:
> 50 pont szerezhető az oklevél minősítése 
alapján (oklevél eredménye x 10),

> 40 pont szerezhető a felvételi elbeszélge-
tés során (szakmai felkészültség max. 30 
pont, motivációs beszélgetés max. 10 pont),
> 10 pont szerezhető többletpontként (OTDK 
helyezés, második nyelvvizsga, sporttelje-
sítmény, hátrányos helyzet, fogyatékosság, 
GYES, GYED).
A képzés a mesterszakon is államilag támo-
gatott, illetve költségtérítéses formában 
folyik.
A költségtérítés összege: 260eFt (nappali 
tagozat), illetve 220eFt (levelező tagozat).
Felvehető létszám: 30-30 fő (nappali/leve-
lező)
Nyílt napok: 2008. december 15. és 2009. 
február 2. 08.00-12.00 óra között

Mert kell egy csapat!

A 2008. október 22-én megtartott gólyabáli élményeiről mesél egyik gólyánk.

A beiratkozás óta várva-vártuk ezt a gyönyörű estét, ahol megválasztották az idei gólya királyt 
és királynőt! A gólyabál a Bourbon rendezvényteremben volt megtartva. Rengetegen eljöttek 
és felhőtlen volt a hangulat. Minden elsős lány nagy és kisestélyiben pompázott, míg a fi úk 
öltönyben vonultak be a díszterembe. A bál a nyitó tánccal kezdődött, ami nagyon szép volt, 
majd a király és királynő megválasztásával folytatódott az est, ami próbatételek teljesítésével 
járt (bemutatkozás,énekelés,stb.). A koronát a tavalyi királynő adta át. Végezetül a gólyák záró 
tánca következett, ami szintén nagyon jól sikerült, nagyon szórakoztató volt. Nem volt sok 
idejük gyakorolni, de ők mégis remekül felkészültek. Gratulálok nekik! Majd hajnalig tartó 
mulatozás következett. Nagyon jól éreztük magunkat! Piroska Éva

Képek a 16. oldalon

Gólyabeavatás – 2008

o
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Új cserediákok érkeztek az ÁVF-re

 KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezető EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető

A folyóson „külföldiül” beszélő hall-
gatókkal találkoztál? 
Nem tudod elképzelni, hogy mit ke-
reshetnek itt? Nos, ők a mi új csere-
diákjaink, akik szeptember 15-én 
érkeztek és egészen a félév végéig 
maradnak. Ők is itt tanulnak ve-
lünk, az idegen nyelvű előadásokat 
hallgatják. Ne féljetek tőlük, nyu-
godtan ismerkedjetek velük, segít-
setek nekik! Nem harapnak! ☺

A mostani számban három német csere-
diákunk (Philipp Nahrhold, Roland Vaske, 
Florian Kalvelage) beszámolóját olvashatjá-
tok a Magyarországon szerzett első benyo-
másaikról. 
A következő számunkban is érdemes elol-
vasni a rovatot, mert a többi erasmusos cse-
rediák is megszólal egy interjú keretében!

Philipp Nahrhold  

Amikor Budapestre 
érkeztem, szerencsém-
re nagyon szép idő 
volt. A várost még az-
nap nagyjából meg-
néztem. A legszebb, 

amire emlékszem a városnézésből, a Parla-
ment volt. Szerintem gyönyörű épület. A ma-
gyar konyha nem nagyon különbözik a ha-
zaitól. Sikerült találnom egy szép lakást, 
ahol a két barátommal lakom együtt, akik 
szintén Németorszából jöttek ide az Eras-
muson keresztül. Összegezve nagyon jól 
érzem magam, sikerült jól elhelyezkednem. 
Az első benyomásaim jók és teljesen elége-
dett vagyok eddig mindennel. Örülök, hogy 
éltem ezzel a lehetőséggel és eljöhettem ide 
tanulni. Szeretnék még többet megtudni az 
itteni emberekről, kultúráról és persze a 
gazdaságról itt a főiskolán.  

Roland Vaske 

Nekem nagyon tetszik 
Magyarország, azon 
belül is Budapest, de 
ez nem minden. A leg-
jobban a magyar lá-
nyok tetszenek, na-

gyon csinosak. A megérkezésem után vala-
melyik este elmentem egy hangulatos étte-
rembe, ahol gulyáslevest ettem. Először fur-
csa volt, de nagyon ízlett. Igyekszem kipró-
bálni a magyar specialitásokat, mert érde-
kelnek az újdonságok, főleg egy ismeretlen 
országban. Sikerült jó szállást találnom, ami-
vel teljesen megvagyok elégedve, szeren-

csém volt. A főiskola is nagyon tetszik, sze-
rintem jó környéken van, és szerencsére a 
szállásomhoz is közel van. Eddig úgy érzem, 
hogy a benyomásaim jók, remélem, hogy ez 
így is marad.

Florian Kalvelage 

Ahonnan én jövök, ott 
majdnem minden nap 
esik az eső, ezért örül-
tem, hogy napos idő-
ben érkeztem. Az első 
napom viszont esősen 

indult, úgyhogy otthonosan éreztem magam 
Szerencsém volt a lakásbérléssel, nagyon jó 
helyet sikerült találnom. Már első este bele-
vetettem magam az éjszakai életbe, ami szá-
momra sok pozitívat mutatott. Budapest 
nyüzsög éjjel, és rengeteg szórakozási lehe-
tőség van. A szórakozás mellett nem elha-
nyagolhatók a gyönyörű, magyar lányok, 
akiktől csak még jobban éreztem magam. 
Szórakozásképp kávézóban is voltam, ahol a 
barátaimmal BL meccset néztünk. A neveze-
tességek közül a Budai várat említeném meg, 
ahol meg tudtam egy keveset a magyar tör-
ténelemből.

Jovanovic Strahinja
Kovács Ágnes 

Vannak ÁVF-es hallgatók, akik au-
tomatikusan tovább lapoznak, ha 
meglátják, már megint nyelvta-
nulás… Könnyű nekik, tehetik, két 
nyelvvizsga van a zsebükben. Vagy 
hogy nincs is??? Akkor könyörgöm, 
olvassák végig a cikket, s menje-
nek fel a
 www.avf.hu/Szervezeti egységek/
Idegen nyelvi lektorátus/Nyelv-
vizsgával kapcsolatos általános 
információk oldalra, vagy rohan-
janak a 303-asba további informá-
ciókért. 

Sajnálatosan magas ugyanis azoknak a 
végzős hallgatóknak a száma, akik az utol-
só félévben (jó esetben évben) ébrednek 
fel, s akkor szembesülnek azzal, milyen 
nyelvvizsgára is van szükség ahhoz, hogy 
részt vehessenek a záróvizsgán. Bár elsős 
korában minden gólyát igyekszünk szó-
ban és írásban is tájékoztatni, belátjuk, az 

információk dzsungelében nem könnyű 
eligazodni.  Ezért az aulában a kivetítőn, a 
honlapon, a faliújságjainkon, hirdetőtáblá-
inkon és az egyik legnépszerűbb, legtöbbet 
olvasott, legszínvonalasabb médiafelületen 
– az Ikszikszíben is – folyamatosan riogat-
juk Önöket! Ezúttal azzal, hogy elmondjuk, 
melyik szakon mi a képesítési és kimeneti 
követelmény, magyarul, mi kell ahhoz, hogy 
diplomát ill. oklevelet kaphassanak. 

A diplomához/oklevélhez az egyes szako-
kon a következő nyelvvizsgákra van szük-
ség:

Vállalkozásszervező szakon 
egy középfokú „C” típusú szaknyelvi vizsga

Non-pro it gazdálkodási szakon: 
egy középfokú „C” típusú szaknyelvi vizsga

Üzleti kommunikáció szakon: 
egy középfokú „C” típusú általános nyelv-
vizsga
Gazdálkodási és menedzsment szakon: 
egy középfokú „C” típusú szaknyelvi VAGY 

egy felsőfokú „C” típusú általános nyelv-
vizsga

Közszolgálati szakon:
egy középfokú „C” típusú szaknyelvi VAGY 
egy felsőfokú „C” típusú általános nyelv-
vizsga

Nemzetközi tanulmányok szakon:
egy középfokú „C” típusú szaknyelvi ÉS 
egy középfokú „C” típusú általános nyelv-
vizsga 

Nemzetközi kapcsolatok szakon 
kettő középfokú „C” típusú szaknyelvi vizs-
ga (az egyik angol vagy francia),
amiből az egyik kiváltható 
felsőfokú „C” típusú általános nyelvvizsgá-
val

Reklámszervező és üzletviteli szakmene-
dzser szakon: 
Azoknak, akik 2008 előtt nyertek felvételt 
egy középfokú „C” típusú általános nyelv-
vizsga

Germánné dr. Vastag Györgyi

Aki hallja, adja át! 
Avagy milyen nyelvvizsgára van szükség a diplomához…
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Szakmai gyakorlat 
Spanyolországban? Igen!
Lattes Viktória, üzleti kommuniká-
ciós hallgató, az Erasmus program 
keretében gyakornokként járt a 
napfényes Spanyolország földjén. 
Beszélgetésünk során kiderült, 
mennyit is tapasztalt a „Viva 
España!”  életérzésből. 

Spanyolország, méghozzá nyáron. 
Mennyire érvényesült a „sol y playa” 
(napfény és tengerpart) mondás?

Teljes mértékben. Amíg ott voltam, szinte 
mindennap szikrázó napsütés és hihetetlen 
nagy meleg volt.

Miért épp Spanyolországra esett 
a választásod? 

Spanyol kéttannyelvű gimnáziumba jártam, 
ahol is olyan szinten sikerült elsajátítanom a 
nyelvet, hogy egyértelmű volt számomra, ezen a 
nyelvterületen szeretnék próbálkozni a jövőbeli 
munkám során. Ehhez pedig nagyon jó kiindu-
lópontnak tűnt egy spanyolországi gyakorlat.

Gyakorlatod színhelye Encinas Reales 
volt. Hol található ez a város?

Valójában ez egy kis falu Andalúzia tarto-
mányban. Nincs kimondottan a turisták ál-
tal gyakran látogatott városok közelében, de 
azért nem is megközelíthetetlen. A falu lakos-
sága nem nagy számú, többségében idősebb 
emberek, de azért persze iatalok, gyerekek is 
laknak itt. Nagyon barátságosak és nyitottak, 
tipikusan olyanok, ahogy a mediterrán orszá-
gok lakóit jellemzik. Így szerencsére könnyen 
ment a beilleszkedés és az ismerkedés. 

Mesélj egy kicsit a szakmai gyakorlatodról. 
Mivel foglalkoztál és pontosan hol is?

A faluban található egy faipari szakközépis-
kola. Elég hosszú neve van, ezért inkább a rö-
vidítve, CEMER-nek szokták nevezni. Nyáron 
nincs tanítás, de ettől függetlenül azért elég 
sok feladat van. Egy „Juventud en Acción” 
nevű programon dolgoztam, aminek a lénye-
ge az volt, hogy fel kellett venni a kapcsolatot 
más országbeli faipari szakközépiskolákkal 
cserediák program céljából. Mivel én Ma-
gyarországról jöttem, ezért természetesen 
elsősorban magyar szakközépiskolákkal kel-
lett kapcsolatot keresnem. Az ősszel érkezők 

miatt a tanév kezdetével folyamatos kapcso-
latot kellett fenntartanom velük. Ez persze a 
dolog könnyebb vége volt, hiszen magyarul 
beszélhettem, levelezhettem velük. Ami vi-
szont igazán kihívásnak bizonyult, az ennek 
a feldolgozása, közvetítése volt spanyolra. 
De szerencsére egész jól ment, élveztem a 
feladataimat, és összességében nagyon sok 
hasznos tapasztalattal gazdagodtam.

A sok munka mellett maradt időd 
felfedezni Andalúziát?

Igen, szinte az összes híresebb andalúz várost 
sikerült bejárni. Hétvégenként hosszabb-rö-
videbb buszozással el tudtam jutni majd min-
den városba. Voltam Málaga-ban, Córdobában, 
Granadában, Sevillában és Murciában, sőt Gib-
raltárra is sikerült elmennem. Gibraltár egyik 
érdekessége, hogy nagyon sok majom él ott. 
Teljesen szabadon mászkálnak, odamennek 
a turistákhoz és szinte kiveszik a kezükből az 
ételt, ráadásul ráülnek az autókra, buszokra, 
és nem is mindig olyan aranyosak, néha elég 
erőszakosak tudnak lenni. Azért is örültem 
nagyon ennek a spanyolországi gyakorlatnak 
– túl a szakmai tapasztalatokon –, mert így 
nagyon sok mindent meg tudtam nézni, ami-
re már régóta vágytam. Még a gimnáziumban 
sokat tanultunk a spanyol építészeti emlékek-
ről és kultúráról, így nagyon örültem annak, 
hogy közvetlen közelről tapasztalhattam meg 
mindent.

Melyik város tetszett a legjobban?

Mindegyik. ☺ De talán azok tetszettek a leg-
inkább, amiket nem egyedül, hanem társa-
ságban fedeztem fel – Córdoba, Granada. 

Ennyi pozitív élmény után … volt valami, 
ami nagyon hiányzott?

A családom és a barátaim. Az első pár nap-
ban nagyon furcsa volt, hogy nincsenek 
körülöttem, de aztán a sok munka elvonta 
a igyelmemet. De az nagyon jó volt, hogy 
véletlen folytán a szüleim ide tervezték a 
nyaralásukat, így velük látogathattam meg 
néhány várost. Sőt, később egy barátom is 
kijött pár napra. Szerencsére a munkatár-
saim között is sok barátot szereztem, és így 
azért könnyebb volt.

Hogyan képzeled a jövődet?
Az elmúlt hónapokban nagyon sok mindent 
tanultam az emberi kapcsolatokról, a kul-
túráról, a kitartásról, és nem utolsó sorban 

magamról. Új emberekkel ismerkedhettem 
meg, akik kedvesen fogadtak. A három hónap 
alatt ízelítőt kaptam abból is, hogy milyen 
kint élni és dolgozni. A jövőben szeretnék 
visszamenni, hasonló területen dolgozni, de 
mindenképpen Andalúziában, mert nagyon 
megszerettem.

Végezetül, a havi témánk a misztikum. 
Tudsz esetleg valamilyen spanyol ünne-
pet, hagyományt mondani, ami a miszti-
kumhoz kapcsolódik?

Pár nappal az elutazásom előtt kezdődött el a 
faluban egy négy napos ünnep, ami a falu vé-
dőszentjéhez kötődik. Egy menet végén virág-
adományt helyeznek el, ezzel kérve a szentet, 
hogy továbbra is védelmezze a falujukat. A 
spanyolok nagyon vallásosak, így az ünnepe-
ik nagy része vallási ünnep, aminek egy része 
általában a misztikumhoz is köthető.

Simon Tímea

A forró, spanyol tengerparton

Haverok, buli, napsütés...
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

BÜSZKESÉGEINK

EGED RÉKA, NK/IV
1. Valójában  első körben nem ide jelentkez-
tem. Bár több pontom volt, mint a maximum, 
ennek ellenére nem vettek fel oda, amit elsőre 
bejelöltem. A pótfelvételi során találtam rá 
erre az iskolára. Én a szakhoz ragaszkodtam, s 
ekkor láttam meg, hogy ez, a számomra ekkor 
még ismeretlen főiskola is indít ilyet. Így dön-
töttem amellett, hogy beadom ide a jelentkezé-
sem. Azóta sem bántam meg, mert nagyon jól 
érzem magam az ÁVF-en, és örülök, hogy ezt 
az eredményeimben is tükröződik.  
2. Sajnos erre csak a már ezerszer hal-
lott közhelyeket tudom megismételni. Bevált  
módszer nincs erre, mindenkinek magának 
kell megtalálni a leghatékonyabb tanulási 
módot, de attól tartok, hogy sajnos, minden 
esetben muszáj leülni és tanulni.   
3. Igen, babonás vagyok, szinte minden 
ismert, köznapi babonára odafigyelek (feke-
te macska, lekopogás…) és természetesen 
megvannak a magam által kialakított „babo-
nák” is, amikre néha jólesik támaszkodni, kis 
magabiztosságot meríteni belőlük. 

1. Miért pont az Általános Vállalkozási Főiskolát   
választottad, amikor a továbbtanulásról döntöttél?

2. Mit tanácsolsz  a többi hallgatónak, akik ilyen szintre 
szeretnének eljutni?

3. Ebben a hónapban a misztikum a témánk. 
Megkérdezném: Babonás vagy? Ha igen, miben hiszel? Szépek és okosak

KASZA JÚLIA, GM/II
1. Tudatos döntés volt, hogy a BCE-t ott-
hagytam egy év után, és inkább visszajöt-
tem az ÁVF-re. A Reklámszervező szakon  
tapasztaltak miatt jöttem vissza. Elsősorban 
az emberközeliség volt a mérvadó, fontos 
volt számomra  a tanárok elérhetősége, segí-
tőkészsége, illetve a tantárgyak oktatásában a 
gyakorlatorientáltság. 
2. Egyszerűen tanulni kell(ene). Ezt meg-
könnyíti, ha az ember érzi, hogy tudatos dön-
tése eredményeképpen van itt a főiskolán, és a 
célja felé halad. Fontos a helyes önismeret és 
tudni azt, hogy jó helyen vagyok ahhoz, hogy 
elérjem a céljaimat, vagy közelebb vigyenek 
hozzá. Azoknak, akik a fentieket nem tudják 
átérezni, talán annyit tudok tanácsolni, hogy 
fogják fel úgy a főiskolát, hogy ez is egy mező a 
Gazdálkodj okosan! játékmezején. Lehet, hogy 
most éppen ő fizet rá valamiért, de a végső cél 
elérésében mégis előrébb van pár mezővel.
3. A gondolattársítást nem nevezném annak, 
igyekszem pozitív babonaságot teremteni 
magam köré. H a tudom valamiről, hogy sok-
szor látom, akkor pozitív előjelként vésem bele 
a tudatomba.

MOLNÁR DÓRA,  NT/III
1. Szimpatikusnak találtam az iskolát az 
ismerőseim elmondása alapján, és ráadásul az 
általam preferált szakot, a Nemzetközi tanul-
mányok alapszakot is indította, ezért a felvételi 
(„B”) lapomon a főiskola került az első helyre.
2. Fontos az időbeosztás, a céltudatos, szor-
galmas tanulás. Bízzunk magunkban, a képes-

PLÁNTEK LEA,  NT/III
1. Olyan iskolát kerestem, ahol indítanak 
Nemzetközi tanulmányok alapképzést, és így 
találtam az ÁVF-re. Mivel pécsi vagyok, nem 
sokat tudtam az iskoláról, csak amennyit a 
honlapról lehet tájékozódni, így nem első 
helyen jelöltem meg. Az viszont nem sikerült, 
így kerültem az ÁVF-re, amit azóta sem bánok. 
Jól érzem magam itt, és a képzést  is nívósnak 
tartom.
2. Elsősorban a tanulmányaikra figyeljenek, 
hogy a saját elvárásaiknak megfelelően tel-
jesítsenek. Ha ez sikerül, az már önmagában 
jó érzés, egy ilyen hivatalos elismerés csak a 
ráadás.
3. Nem tartom magam babonásnak, nem is 
tudom, hogy mire kellene oda figyelnem. Bár ha 
fekete macska szalad át előttem, mindig megné-
zem, hogy jobbról balra, vagy balról jobbra tart, 
aztán pár perc múlva el is felejtem.

RÁCZ ANETT,  NT/III
1. A felsőoktatási intézmény megválasztása-
kor  biztos voltam benne, hogy mindenképp 
a Nemzetközi Tanulmányok szakirányon sze-
retnék továbbtanulni. A döntésem meghoza-
tala előtt áttanulmányoztam az iskolák kül-
detésnyilatkozatát, rangsorát, és személyes 
tapasztalatokat is szereztem. Ennek meg-
felelően az ÁVF az elsők között szerepelt a 
rangsorban nem csak a hírneve, de a gyakor-
latorientált képzése miatt is.
2. A Köztársasági Ösztöndíj elnyerése egyál-
talán nem teljesíthetetlen feladat. Egyszerűen 
ki kell tűzni a célt, s ennek megfelelően kicsit 
szorgalmasabbnak lenni. Gyakran kell látogat-
ni az órákat, időben el kell kezdeni felkészülni.
Fontos a jó időbeosztás. Jó tudni, hogy bármi-
kor nyugodtan fordulhatunk az előadókhoz, 
ha esetleg kétely merül fel megértésben, vagy 
mélyebben érdeklődünk az egyes téma iránt. 

RÉTI ESZTER,  NT/III
1. Nálam elsősorban a szak megválasztása 
játszott döntő szerepet. Középiskolai tanul-
mányaim alatt körvonalazódott bennem, 
hogy a nyelvek és a történelem az, amivel 
szívesen foglalkozom, ezért a Nemzetközi 
tanulmányok állt a legközelebb a szívemhez.
Őszintén bevallom, nem az ÁVF szerepelt a 
jelentkezési lapon  a rangsor első helyén, de 
ma már biztosan állíthatom, hogy teljesen 
meg vagyok elégedve, és egy percig sem 
bánom, hogy itt tanulok, sőt!
2. Kitartás! Nagyon sok pozitív következ-
ménnyel jár az ösztöndíj, megéri! ☺ Vagy köz-
helyesen megfogalmazva, hosszú távú befek-
tetés, ami már nem sokkal a befektetés után 
nem elhanyagolható eredményt is mutat!
3. Ha nem is babonás, de valamilyen vagyok. 
A misztikum mindenképpen jelen van, leg-
alább is az én életemben.  Hiszek a sorsban 
és, hogy mindennek megvannak az okai és 
következményei, illetve a miért-jei és az azért-
jai. Hiszem, hogy valaki figyel, akár fentről, aki 
eldönti, hogy mi az, ami még belefér és mi az, 
ami már átlépi azt a bizonyos határvonalat.

A lehetőségek tehát adottak a sikeres félév és 
a jó tanulmányi eredmény eléréséhez, a hang-
súly inkább a szorgalmon és a kitartáson van.
3. Nem, én úgy gondolom, egyáltalán nem 
vagyok babonás, ha régen az is voltam, már 
biztosan kinőttem. Kiskoromban hittem 
abban, hogy ha az ember eltör egy tükröt, 
akkor hét évig szerencsétlen lesz.  Több 
alkalommal, ha valami rosszul alakult, akkor 
ennek tudtam be. A babonának ez a formája 
butaság, hisz bekorlátozza az életem. Vannak 
közeli ismerőseim, akik rendkívül baboná-
sak, és ez meghatározza döntéseiket. Én ezt 
egy kicsit szűklátókörűségnek és gyengeség-
nek tartom. Igen, én talán túl szkeptikusan 
viszonyulok magához a babonához.  

ségeinkben. Ha igazán el szeretnénk ezt az  
elismerést elnyerni, akkor el is fogjuk.
3. Igen, spirituálisan elég érzékeny vagyok. 
Én a SZERELEMBEN hittem, hiszek, és hinni 
is fogok mindig. ☺ Bár úgy gondolom, hogy 
az emberek nagy többsége, mit nem adna 
egy pórázért, egy kötelékért ! Még ha minden 
erejével szabadságtudatát hangoztatja  , akkor 
is szüksége van egy stabil pontra, egy istenre, 
szerelemre, múzsára, eszmére vagy ideoló-
giára, amiben hihet, és akkor nyugalom tölti 
el. Sokan ott rontják el, hogy feloldódnak az 
alsóbbrendűségben, mert úgy gondolják, hogy 
a kötél másik vége egy magasabb rendű kezé-
ben van, de ez tévedés! Akármiben is hisz az 
ember, legyen az Buddha, Jézus, Krisna, a Sors 
vagy maga a Szerelem; az soha nem felettünk, 
hanem mellettünk áll.

STIFNER DOROTTYA,  NT/III
1. Az alapján döntöttem, hogy melyik főis-
kolán, egyetemen lehet Nemzetközi tanul-
mányokat hallgatni. Ez alapján a Corvinus és 
az ÁVF tetszett legjobban, végül ide vettek 
fel, de egyáltalán nem bánom.
2. Próbálják meg mindig a maximumot 
nyújtani, hogy elégedettek lehessenek 
magukkal és a teljesítményükkel. Ez fonto-
sabb az ösztöndíjnál.
3. Nem mondanám magam kifejezetten 
babonásnak, nincs szerencse zoknim, vagy 
kabala nyuszim, amit beviszek minden vizs-
gára  Azért egy apróság van, amihez ragasz-
kodom: tizenkét éves korom óta mindig bal 
kézzel húzok tételt. Eddig bevált.
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Misztikum, babona, ezotéria? Kérdezzük meg, 
mit gondol erről 

Nagy Mária sportügyintéző

ARC

Mit jelent az Ön számára  a misztikum? 
Mivel foglalkozik, ami ehhez kapcsolódik?
Fontosnak tartom, hogy mindenek előtt tisz-
tázzuk a misztikum, a babona és az ezotéria 
fogalmát.
Misztikum: valami megfoghatatlan, csodás, 
természetfölötti, hihetetlen.
Babona: tévhit, bizonyos dolgoknak, tár-
gyaknak, állatoknak természetfölötti hatást 
tulajdonítunk, természetfö-
lötti erőkkel bírónak tekin-
tünk.
Ezotéria: Titkos tanok, csak 
beavatottak számára. Ma már 
ez így nem igaz. Megfelelő 
tanulással bármelyik tudást 
megszerezhető. 
Tehát a misztikumhoz kap-
csolódóan semmivel sem 
foglalkozom. Nem hiszek a 
természetfölötti dolgokban. 
Babonás sem vagyok. Abban 
hiszek, ami megtapasztalha-
tó, ami kézzelfogható. Ezért 
inkább azt mondom, hogy 
ezotériával foglalkozom, azon 
belül is az akupresszúrával, 
talpmasszírozással, hogy a 
fizikailag könnyebben megkö-
zelíthető dolgokat említsem.
Érdekel még az energiaáram-
lás, az energiával való blok-

kok oldása a meridiánokban. Természetesen 
a meditáció is. Ha megfelelően figyelünk 
magunkra,  olyan mély önismeretet kapunk,  
ami szinte kötelező is annak, aki ezoterikus 
dolgokkal foglalkozik. Aki nem ismeri kel-
lőképpen saját magát, az nem tud segíteni 
másoknak sem. Természetesen kell némi 
alázat, amit legtöbbünknek tanulnia kell. 
Bizony nem könnyű feladat, de elengedhe-

tetlen ahhoz, hogy tudjunk 
figyelni a hozzánk segítségért 
fordulóknak. A meditációt 
nem szabad összekeverni a 
relaxációval  és a hipnózissal. 
Ez is olyan téma, amire több 
időt kell szentelni, hogy job-
ban megértsük, jól át tudjuk 
tekinteni.

Mihez köthető, hogy 
elkezdett foglalkozni az 
ezotériával? Volt-e valami 
konkrét emlékezetes ese-
mény, dátum?
Azt hiszem, hogy ezek iránt a 
dolgok iránt már egészen kis 
gyermekkorunkban nyitottak 
vagyunk. A neveltetés és a 
környezet viszont befolyásol-
ja, hogy ki mikor jut el arra a 
szintre, amikor ismerni akar-
ja ezeket a dolgokat. Van, aki 

soha nem engedi meg magának,  mert vagy 
rangon alulinak, vagy tudománytalannak 
tartja. Mindenkinek a saját döntése, és sen-
kit sem szabad befolyásolni, hogy merre 
haladjon. Igen, van olyan esemény, ami nyi-
tottabbá tett az ezotéria iránt, de arról nem 
szívesen beszélek.

Mennyire befolyásolja ez a mindennap-
jait? 
Mindennap meditációval kezdem a napot. 
Vannak bizonyos rituálék, amiket nem sze-
retek kihagyni. Olyan, mint a reggeli fogmo-
sás, ha kimarad, hiányzik. Ma már a minden-
napjaim része, akkor érzem magam jól, ha 
minden nap végig tudom csinálni.

Egyetért azzal, hogy mindenkinek kell 
valami plusz, amiben hihet?
Nem hiszem, hogy mindenkinek kell valami-
ben hinnie. Azt gondolom, hogy mindenki 
találja meg azt, amiben jól érzi magát, ami 
neki örömöt, teljességet és nyugalmat ad, 
amivel fel tud töltődni. Hogy ezt minek hív-
juk, és mihez kötjük, teljesen egyéni.

Mit szól hozzá a közvetlen környezete, 
ők is egyetérteneka nézeteivel?
A környezetem úgy fogad el, ahogy vagyok, 
így szeretnek. A közvetlen családtagjaim, 
rokonaim és barátaim velem beszélik meg 
a gondjaikat, tőlem kérnek először tanácsot. 
Persze rengeteg kételkedővel találkozom, 
ez így természetes, senkinek sem mondom 
meg, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen, 
merre induljon. Elbeszélgetünk, a döntést 
mindig neki kell meghoznia, nem vállalha-
tom át.

Üzen valamit az ÁVF-es hallgatóknak?
Próbálják megtalálni a saját útjukat, örömü-
ket. Mindegy, miben, törekedjenek a belső 
harmóniát elérni, hiszen csak így lehet köny-
nyedén viselni a minden napokat és haladni 
előre a számukra kiszemelt úton.

Trefszker Erika

Csakrák

Az energiák áramlása és a főbb központok
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GÓLYA ÚTVONAL NEKEM8 Balogh Dániel
rovatvezető

Figyelem! Az alkohol fogyasztásának hatá-
sára azt gondolhatja, hogy suttog, pedig ez 
nem biztos!

Figyelem! Az alkohol fogyasztása a legfőbb 
oka annak, hogy úgy táncol, mint egy idióta!

Figyelem!! Az alkohol fogyasztása okoz-
hatja, hogy a barátait állandóan biztosítani 
próbálja a ragaszkodásáról!

Figyelem!Az alkohol hatására azt gondol-
hatja, tud énekelni!

Figyelem! Az alkohol fogyasztása elhiteti 
Önnel, hogy az exbarátja/barátnője majd 
meghal az Ön telefonhívásáért hajnali 
háromkor!

Figyelem! Az alkohol hatására azt gon-
dolhatja, hogy értelmes társalgásba tud 
bocsátkozni az ellenkező nem bármelyik 
tagjával!

Figyelem! Az alkohol hatására gondolhat-
ja, hogy Önnek misztikus kung-fu tudása 
van, aminek következtében jól elláthatja 
mások baját! 

Figyelem! Az alkohol hatására reggel az 

ágyban a másik oldalára fordulva valami 
nagyon ijesztőt láthat!

Figyelem! Az alkohol hatására az az illú-
ziója lehet, hogy Ön okosabb, ügyesebb és 
sokkal szebb is bármely más embernél!

Figyelem! Az alkohol hatására az gondol-
hatja, hogy Ön láthatatlan!

Figyelem! Az alkohol hatására azt gon-
dolhatja, hogy az emberek Önnel együtt 
nevetnek!

Figyelem! Az alkohol hatására törés kelet-
kezhet a tér-idő kontinuumban, aminek 
hatására az idő szó szerint eltűnik!

Figyelem! Az alkohol terhességet okozhat!

A cég igazgatója behívja az újonnan 
felvett munkatársat: 

– Már megbocsásson, de Ön az önélet-
rajzában azt állította, hogy öt év 
szakmai gyakorlata van, viszont most 

a tudomásomra jutott, hogy ez az első 
munkahelye! 

– Elnézést főnök, de a hirdetésükben 
azt írták, nagy képzelőerővel rendelke-
ző alkalmazottat keresnek...

Viccek
–   Mi az abszolút balszerencse??
– Lopott kocsival, jogsi nélkül, vasárnap 
délután zebrán rendőrt gázolni nagyon 
rosszat jelent!!

Egy iatalember lázasan tanulja a szóbeli 
érettségi tételeket. Egy nappal az érettségi 
vizsga előtt riadtan konstatálja, hogy a 
történelem tételekre nem maradt ideje. 
„Mentsük, ami menthető!”– alapon EGY tételt 
azért megtanul, mégpedig a 13-as számút, 
ettől rögtön elmúlt a félelme.
Másnap, amikor a 8-as számú történelem 
tételt húzta, egy hirtelen mozdulattal 
visszadugta a többi közé.
– Na-na iatalember, mit művel? 

Hányas tételt húzta?
– A 13-ast, de szörnyen babonás vagyok, 
ezért ijedtemben visszadobtam.
– Ilyen nincs!!! Tessék, mondja csak el a 
13-as tételt!

A iatalember jelesre vizsgázott.

A chili szósz nem más, mint határozott • 
fellépésű ketchup.
A csapatmunka lényege: mindig van kit • 
hibáztatni.
A sör lassan butít, de nem baj, én • 
ráérek!
A tiszta lelkiismeret általában a rossz • 
emlékezet jele.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy • 
néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, 
csak más a fogása!

Budapesten kétféle gyalogos van: kasz-• 
kadőr és kamikaze.
És Jézus szóla hozzájuk: „Mondjátok, ki • 
vagyok én?” És ők feleltek: „Te vagy létünk 
alapjának eszkatológiai manifesztácioja, 
a kerigma, amiben interperszonális kap-
csolataink legvégső értelme tárul fel előt-
tünk.” És Jézus szóla: „Mi?
Havas utak…  Ilyenkor jó vezetni, mert • 
a kezdők nem jönnek ki, a vérprofik 
meg már az árokban vannak.

Whell Sided Image Wearer = 
Kormánypárti képviselõ
Bottle Cap Advice = 
Kupaktanács
Mother if Good = Anyahajó
Radius Drive = Sugárhajtás
Beaver Field Sale Place = 
Hódmezõvásárhely

Today Distance = Matáv
I too you no, good too you no = Én 
Istenem, jó Istenem!

Az alkohol hatásai
Az alkoholos italok címkéin a következő feliratokat 
kellene elhelyezni:

Képzelőerő

Apró okosságok, bölcsességek

Tanuljunk egy kicsit angolul
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GÓLYA ÚTVONALSPORTKórádi Ágnes
rovatvezető

Mióta és milyen időközönként jár le 
az ÁVF konditermébe?
Körülbelül 2000 őszétől, a cél a hétfő-szerda-
péntek, de kétszer egy héten mindenkép-
pen meglátogatom a sporttermet. Többnyire 
elfoglalt vagyok, de erre mindig szánok időt. 
Régebben nem sportoltam, és ezt próbálom 
most bepótolni. A legfontosabb célom, hogy 
„edzett” legyek. Ha van egy üres óra az óra-
rendemben, akkor oda beírom, hogy „K”, és 
ilyenkor le kell menni a konditerembe. A hall-
gatóknak is ez lenne a megoldás, ha lyukas 
órájuk van, akkor „K”, és meg kell látogatni az 
ÁVF sporttermét!

Mi a véleménye a konditerem 
felszereltségéről?
Évről évre jobb, mert mindig sok pénzt for-
dít az iskola rá, hogy bővítsék és javítsák az 
eszközöket. A felszereltség arra elegendő, 
hogy a hallgatók fogyjanak, izmosodjanak, 
arra viszont természetesen nem, hogy itt 
készülj fel a szkander világbajnokságra. 

Tanárokkal együtt vagy esetleg diákokkal 
szokott kondizni?
A kollégák egyre ritkábban járnak le, de van 
a gyógytorna, ahol rendszeresen tanárok 
és alkalmazottak is részt vesznek. Gyakran 
hallgatókkal edzek, főleg azokkal, akik vala-
milyen kényszert éreznek, hogy jöjjenek. Két 
típusba tartoznak ezek a diákok: az egyik, 
akik elképzelhetőnek tartják, amikor már 
túlestek az első zh-n, hogy érdemes lehet 
konzultálni kötetlen formában is. A vizsga-
időszakban pedig szoktak olyan hallgatók 
is kondizni, akik „bűnöket” követtek el a 

vizsgán, és úgy érzik, hogy kötelező legalább 
egyszer lejönniük. Így ezeket a bűnöket egy 
kicsit orvosolják. Szerencsére azért akad 
olyan (leendő) tanítvány, aki eleve hasznos-
nak tartja az izmosodást, és egyeztetjük a 
„K” időszakokat.

Hallott-e arról a pletykáról, 
miszerint a diákok nem használhatják 
a konditerembe, ha ott éppen tanár 
tartózkodik?
Ez egy fura pletyka, és szerencsére nem 
igaz. A konditerem reggel 8-tól délután 4-ig 
nyitva van, akkor bárki lemehet. (A szerk. 
megjegyzése: A tanárok és a munkatársak 
nyitvatartási időn kívül is használhatják a 
konditermet, lehet ezt értik félre néhányan. 
Illetve még egy megkötés van: rendszeres, 
különdíjas edzések, programok alatt senki sem 
mehet be. De ez máshol is így természetes.) Ha 
én ott vagyok, örömmel fogadom a diákokat. 
Még inkább, ha az EU-ról is érdeklődnek. 
Az oldottabb körülmények sokat segítenek 
az ismeretek feldolgozásában, és emléke-
zetesebbek maradnak. Azt is tapasztaltam, 
hogy a „konditermes vezeklésen” átesettek a 
következő integrációs tárgyat (főként a nem-
zetközisek) sokkal hatékonyabban tanulják 
meg. Tehát ilyen szempontból extra haszna 
van a „fitneszes előadásoknak”. Ezért van, 
hogy folyamatosan mondom a hallgatóknak, 
hogy ha nem világos az anyag, akkor jöjjenek 
le akár a zárthelyi dolgozat előtt, és akkor 
ezeket még meg lehet beszélni. Persze az 
ilyen hallgatók nem kimondottan azért jön-
nek a konditerembe, hogy súlyokat emelges-
senek, hanem a konzultáció a fontos nekik. 

Mégis azt gondolom, hogy a testmozgás is 
besegít az anyag megértésébe.

Miért ajánlja a diákoknak, 
hogy felkeressék az ÁVF konditermét?
Az Európai tanulmányok tárgyak első óráján 
mindig javaslom, hogy vegyenek egy bér-
letet, mert ez egy nagy lehetőség. Ha nem 
használják ki, akkor elvesztegetnek valamit, 
amit az élet adott. Az, hogy lemehetnek két 
előadás között a konditerembe, így nem a 
folyosókon ülnek, sokkal hasznosabb tevé-
kenység, ráadásul egy hosszú távú befekte-
tés is az egészségbe.

Kórádi Ágnes

Kondizzunk együtt
Vigh László tanár úrral!

Ki nem látott még filmekben csinos 
lányokat, apró szoknyában, ahogy 
egy sportcsapatot lelkesítenek? Ők 
a híres szurkolólányok, akik színt 
visznek a szünetekbe, és még akkor 
is reményt adnak, ha az utolsó per-
cekben rosszul áll a csapat. A nagy 
múltú főiskolákhoz hasonlóan, idén 
az ÁVF-en megalakította egy kellően 
lelkes lánycsapat az ÁVF Mókusok 
hivatalos szurkoló csapatát, a NÉMA 
MÓKUSOK-at. Az elsősök, megismer-
ve a rögbi csapatot és annak múltját, 
még a gólyatáborban elhatározták, 
hogy pom-pom csapatot alakítanak, 
ezzel lelkesítve és további sikerekre 

ösztönöve a fiúkat. Ezek után elkezdődhetett 
a lányok toborzása, a koreográfia megalko-
tása, a megfelelő helyszín kiválasztása az 
edzésekre, illetve a látványos egyenruhák és 
pom-pomok beszerzése. A munkálatok és 
szervezések komolyságát látva az ÁVF is a 
csapat mögé állt, és teljes mértékben segít és 
támogatja a csapatot. A nyolc szurkoló lány és 
a koreográfiát vezénylő edző minden héten 
két órát gyakorol a konditeremben, hogy 
hétvégente csatlakozzon a rögbi csapathoz, 
velük izgulva végig a mérkőzéseket.
Jó tanács: ha sporttevékenységet szerveztek, 
csináljátok komolyan és a Főiskola mellétek 
áll! Tehát hajrá, te is szerveződj!

Laib Réka Edit

Az ÁVF Pom-pom csapata

Nyolc elsős lány a Vak Mókusok 
ösztönzésére
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Hiszel-e a babonákban?

Hegybányai Orsolya
rovatvezető

Nem hiszek a babo-
nákban. A babona 
lényege, hogy valójá-
ban össze nem függő 
dolgok között rejtett 
összefüggést tételez 
fel, azonban ezek 
között semmilyen 
kapcsolat nem iga-
zolható, sem termé-
szettudományosan, 
sem az isteni kinyi-

latkoztatásból. A nagymamám, amikor néz-
tük a TV-ben az első embert, ahogy a Holdra 
lépett, azt mondta: „Trükk ilm az egész iam, 
mert az Úristen úgy sem engedné, hogy ott 
mászkáljanak!”. 

Antal János
főigazgató

Ha a babona tévhitet 
jelent, akkor bizonyá-
ra vannak babonáim. 
Lehet, hogy a legerő-
sebb babonám, hogy 
azt hiszem „a babo-
nák nem igaziak”.

Gébler József  
Alkalmazott 
Magatartás-

tudományi Tanszék

Egy kicsit babonás vagyok. Néha, amikor a ko-
csimat megdicsérem, hogy ötéves kora dacára 
eddig nagyobb bajok nem voltak, mindig le-
kopogom, s ezután is így fogok tenni. Péntek 
13-án igyekszem kerülni minden kockázatos 
dolgot. Ha vissza kell reggel mennem, mert 
valamit otthon felejtettem – amiez elég gya-
kori-, akkor otthon az első dolog, hogy leülök 
egy székre, ami feloldja a rossz előjelet.

Sinkovics Alfréd
Pénzügytani és Számvitel Tanszék

Én még nem láttam babon Á-kat, sőt egy Á-t 
sem láttam babon. Tarka, fehér, Juliska, szá-
raz, zöld – nem tudom tovább. Lehet, hogy 
kevés babfajtát ismerek?

Gellért Kis Gábor
Marketing és Kommunikáció Tanszék

Ma már nem vagyok 
annyira babonás, 
mint régebben. Ko-
rábban inkább gyár-
tottam magamnak 
babonákat, s nem  a 
gyakoribb néphitek 
befolyásoltak. Ma, ha 
vezetés közben látok 
egy fekete macskát, 
el kell gondolkod-
nom, hogy ezt most 

valamilyen égi jelnek kell tulajdonítanom, 
vagy vezessek óvatosabban, mert itt minden-
félék szabadon rohangálnak. Középiskolás 
koromban viszont reggel buszozva volt egy 
mesebeli mézeskalácsházra emlékeztető 
épület, amit látnom kellett az ablakon ke-
resztül. Mert ha nem, mindig szerencsétlen-
ség ért: feleltem, vagy rossz kérdések voltak 
a dolgozatban. Legalábbis így éreztem.

Vigh László
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Válaszom egyszerű és rövid: egy babonában 
sem hiszek. De azért néhány bogaras szo-
kásom nekem is van... Például minden éjjel 
ugyanúgy kell állnia a függönynek a szobá-
ban, hogy jól tudjak aludni... 

Radnóti István
Alkalmazott Magatartástudományi 

Tanszék

Nem, mert butaság-
nak tartom általá-
ban, persze rögtön 
szívrohamot kapok 
akkor, ha vezetek 
és egy fekete macs-
ka átrobog előttem, 
na meg akkor, ha 
valamit megdicsé-
rek, mert akkor tuti, 
hogy elromlik.

Opitz Éva 
Marketing és 

Kommunikáció Tanszék

Ritkán foglalkozom a babonákkal, a péntek 
13. kifejezetten jó napom szokott lenni. De ha 
kilépek a kapun, a mai napig megnézem, hogy 
fér iba, vagy nőbe ütközöm, mert a babona 
szerint a fér iak hozzák meg aznap a szeren-
csémet! Butaság!!!

Vértes Edit
Vállalkozás-menedzsment Tanszék

A babonák mély 
bölcsességet tartal-
maznak, ezért akár 
hihetnék is bennük. 
A fekete macska (és a 
fehér meg a szürke is) 
tényleg szerencsét-
lenséget okoz, ha át-
szalad az autóm előtt, 
mert akkorát kell fé-
keznem, hogy belém 
szaladhat a mögöt-

tem jövő autó. Ha már elindultam otthonról, s 
kiderül, hogy otthon hagytam az esernyőmet, 
nem fordulok vissza, mert valóban probléma, 
ha elkések. És eddig még egyszer sem kaptam 
pénzt, amikor viszketett a bal tenyerem, de 
mindig adtam ki, ha viszketett a jobb. Minden 
nap bal lábbal kelek egész ügyesen, mert én 
fekszem a baloldalon. Egyszer megpróbáltam 
jobbal is, de leestem az ágyról. Lekopogom, sze-
rencsére nem lett semmi bajom.

Germánné Vastag Györgyi
Idegen Nyelvi Lektorátus

A babonát, mint 
napjaink újra fel-
éledő jelenségét én 
egy hamis és rossz 
irányba forduló, 
megalapozatlan fé-
lelmekkel teli hiede-
lemnek tartom, ami 
hatalmában tartja 
gondolkodásunkat 
és cselekedeteinket. 
Ebbe a csoportba 

sorolhatnám: „Ha átmegy előtted egy fekete 
macska”, „Kéményseprőt látok”, ”Eltörik a tü-
kör.” „Kiömlik a só.” stb. Ezeket a babonákat 
a tudatlanság szüli, és olykor a környezetünk 
meggyőződése kényszeríti ránk. Személy 
szerint ezekben a babonákban nem hiszek, 
ami azért is különösen érdekes, mert neve-
lésem éppen az ellenkező hatást válthatta 
volna ki bennem. Édesanyám nem tudott 
szabadulni ezektől a hiedelmektől, megrög-
zötten hajtott végre egyes rítusokat, vállalva 
a kockázatát annak, hogy ezért megbélyeg-
zik. Előfordult az, hogy vezetés közben az au-
tóút közepén egy fekete macska miatt meg-
állt, megvárva, míg valaki más megy át elő-



ikszikszi@avf.hu 2008. NOVEMBER   IKSZIKSZÍ  11

KEREKASZTAL

Ha igen, melyikben?
ször. Amikor valamit otthon felejtett, miután 
visszament újból a lakásba, mindig leült két 
percre, hogy aznap ne érje szerencsétlenség. 
Védelmében meg kell említenem, hogy ezek 
a cselekedetei nem ártottak senkinek és en-
gem sem kísérelt meg soha gondolkodásom-
ban befolyásolni. Sajnos, a „modern babona” 
egyre inkább az ezotéria felé fordul, ami bi-
zonyos területeken, például az orvoslásban, 
komoly károkat okozhat.

Szépe Orsolya Katalin
Alkalmazott Magatartástudományi 

Tanszék

Nem hiszek, de mint játék, népszokás példá-
ul, nagy élvezettel öntöttem ólmot nagyma-
mámmal Szilveszterkor. Egy leveseskanál-
ban melegítettük a gáztűzhelyen, és egy erre 
rendszeresített kislábosba löttyintettük hi-
deg vízbe. Amilyen alakot öltött, abból pró-
báltuk „megjósolni” a jövőt, a következő év 
meghatározó szimbólumát. Addig, ameddig 
ez a homo ludens, a játékos ember szórakoz-
tatását jelenti, még egy tudományos újságíró 
sem lehet akadékokodó.:-))))

Sipos Júlia
Marketing és Kommunikáció Tanszék

Nem, egyikben sem.
Szakolczai György

Közgazdaságtani és Jogi Tanszék

Sajnos nem. 
Kerepesi Katalin

Közgazdaságtani és Jogi Tanszék

Igen! Fekete macskában, a kéményseprőben, 
és az álmokban.

Király Ferencné
orvosi asszisztens

Egyáltalán nem hi-
szek a babonákban. 
Nem ülök le csend-
ben percekig egy-
egy hosszú utazás 
előtt, és ha vissza is 
kell fordulnom vala-
miért, és ezalatt még 
egy fekete macska is 
átmegy előttem, ak-
kor is csak nevetek 
egy jót az egész dol-

gon. Szerencsére még semmi kellemetlensé-
gem nem származott ilyenekből. 
Kop-kop-kop  :)

Lőrinc Gábor 
GM / I.

Rengeteg babona 
van. Minél többet 
tudsz, annál jobban 
bebeszéled ma-
gadnak. A babona 
lényege az, hogy va-
lójában össze nem 
függő dolgok között 
rejtett összefüggést 
tételez fel. 
Például: kémény-
seprő: fogd meg a 

gombodat, és szerencsét hoz.
Gyerekkorodban, ha átlépnek feletted: kicsi 
maradsz. Körbe söpörnek: nem fogsz férjhez 
menni. Asztal sarkon ülni: nem mész férjhez.  
Kaktuszt gyűjteni: egyedül maradsz. Indulás 
előtt visszafordulni: szerencsétlenség vala-
miben. Persze velem is előfordult már, hogy 
átment előttem egy fekete macska és rossz 
érzésem lett, de nincs túl sok értelme hinni 
a babonákban, hiszen teljesen alaptalanok, 
és a józan észnek is ellent mondanak. Ha 
komolyan belegondolunk, inkább nevetnünk 
kell rajtuk.

Gombdorzs Colmon 
NT / II.

Az évszázadok so-
rán, nagyon sok 
babona maradt 
ránk, amelyek közül 
eldönthetjük, mit 
tartunk be és mit 
nem. Ilyen például: 
a péntek 13, fekete 
macska, keresztút 
stb. Ezek egy része 
lehet valós, de csőbe 
is húzhatnak min-

ket, ha ész nélkül hiszünk bennük. Minden-
ki saját maga dönti el, hogy hisz-e bennük.
Én nem tartom magam babonásnak. Mivel 
szerintem ezeket csak azért találták ki, hogy 
kiélhessük a hinni vágyásunkat.

Mordavszky Elvira
NT / I

Én nem hiszek a ba-
bonákban, soha nem 
is hittem. Szerintem 
csupán arra jók, 
hogy a rossz vagy 
balszerencsés dolgo-
kat  megmagyaráz-
zuk vele. Legalábbis 
én nem nagyon 
ismerek jóindulatú 
babonákat. De én 
sem örülök neki, ha 

fekete macskák rohangálnak előttem az úton:)
Molnár József

GM / II.

Az az igazság, hogy 
nem igazán hiszek a 
babonákban, de elég 
sokat ismerek. Csak 
kettő van, ami rám 
tudja hozni a frászt. 
Az elszakadt cipő-
fűző, és a péntek13. 
Pontosabban nekem 
nem a péntek 13 a 
para, hanem a szom-
bat 14. Viccen kívül. 
Akkor történik meg 

minden, aminek pénteken kellett volna. 
Sokan emiatt furán néznek rám, de nem te-
hetek róla, hogy nálam csúszik egy napot a 
babonanaptár. Azon gondolkoztam, hogy 
több mint valószínű, azért nem történik ve-
lem semmi a többi babonás dologgal kapcso-
latban, mert nem hiszek bennük. Lehet, hogy 
ezt a kettőt is el kéne felejtenem...

Balogh Dániel
GM / I.

Érdekesek, de nem 
túlzottan hagyat-
kozom rájuk. Bár ki 
nem állhatom, ha 
egy fekete macska 
kiszalad elém ve-
zetés közben, de 
egy cirmos is pont 
olyan bosszantó. A 
szörnyűséges 13-as 
számról pedig csak 
annyit, hogy az a 

holdhónapok száma és a régi magyar hitval-
lásban éppen olyan tiszteletnek örvendett, 
mint bármely más szám. Szerintem, ha oda-
igyelünk egymásra és a dolgainkra, mindig 

nyitott, tiszta szívvel állunk a dolgokhoz, 
akkor elkerül a baj, de legalábbis „Minden 
vereségre két győzelem jut.” P. Coelho.

Nagy Gábor Dániel
GM / I.
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 KARRIER

Mit jelent a karrierépítés? Mi szá-
mít karriernek? Hogyan őrizhet-
jük meg értékünket munkaválla-
lóként?
A Jobpilot pályacsúcs magazinja 
ismét fontos információkat oszt 
meg velünk a karrierépitéssel és 
annak buktatóival kapcsolato-
san. Két tanácsadót (Csík Klára és 
Juhos Andrea) kértek arra, fogal-
mazzák meg, mi számít számuk-
ra „egészséges” karriernek és mit 
tanácsos kerülni? 
Mint kiderül, a karrierépítés nem a 
pénzhajhászásról és a hatalomról, 
sokkal inkább a kedvelt munka 
megtalálásáról és az értékes tudás 
megszerzéséről szól. 

Divatos szó a karrier, menő erről beszélni. 
Úgy látszik azonban, sokan ez alatt hatalmat 
és pénzt értenek, ami a média és a közvéle-
mény által sugallt rossz felfogásnak köszön-
hető. A karrier arról szól, megtaláljuk-e a 
munkában, az életben számításunkat, sike-
rül-e kiegyensúlyozottan, önmagunkkal és a 
világgal harmóniában élni. Karrier lehet az 
is, ha valaki egyszerűen szereti a munkáját és 
mellette még jut ideje a gyermeknevelésre is.

Veszélyes 
fiatalon
a csúcsra jutni 

Nem tekinthető karriernek, ha valaki az egye-
temről kikerülve éjt nappallá téve hajhássza a 
pénzt, magasra jut, de elveszti erkölcsi érzékét 
és boldogtalanul éli az életét. Ha valaki 30 
évesen feljut egy cég hierarchiájának csúcsára, 
fennáll a veszélye, hogy nem tudja ezt tartósí-
tani, ugyanis a legtöbb esetben emberileg nem 
érett meg a feladatra. A szakmai sikerek mel-
lett a kollégákkal való bánásmód gondot okoz, 
és kudarcként élik meg saját vezetői minden-
napjait. Ezért is hallani sok, 35-40 évesen 
pályamódosításra kényszerülő felsővezetőről. 
Nem javasolt fiatalon a magas vezetői posz-
tokat megcélozni. Érni kell, emberileg fel 
kell nőni a feladathoz, ami éveket vesz igény-
be. A fiatal vezetők gyakori hátránya a vál-
lalaton belüli gyenge informális tekintély: 
ugyan hivatalosan elismerik a beosztottak 
vezetőként, de belülről nem tekintik mérték-
adónak, olyasvalakinek, akire felnézhetnek. 

Számos fiatal vezető zavarban van, bizalmat-
lan légkörben dolgozik, nem hisznek neki 
legbelül a beosztottak.

Gondolkodjunk 
évekre előre 

Ugyan nehéz előre tervezni a munka vilá-
gában, mégis tanácsos időnként átgondolni, 
1-5-10 év múlva hol és milyen munkával 
képzeljük el a jövőnket. Vannak már olyan 
vállalatok, amelyek tudatosan foglalkoznak 
a munkavállalók karriertervezésével, viszont 
ez még nem elterjedt a hazai vállalati kul-
túrában. Rossz vége lesz, ha sematikusan, 
személytelenül foglalkoznak ezzel az embe-
rek. A karriertervezéshez személyes beszél-
getések és személyre szabott tanácsadás 
szükséges. Ha cégünknél nincs stratégia erre, 
fordulhatunk idősebb 
kollégánkhoz. Emellett 
pályaorientációs tanács-
adáson vagy különböző 
coaching-projekteken is 
részt vehetünk. 

Értékessé 
kell tenni 
magunkat 

A tudatos karrierépítés 
nem csupán azt jelen-
ti, hogyan juthatok fel-
jebb a céges ranglétrán, 
hanem elsősorban azt, 
miként lehetek értékes, 
több területen alkalmaz-
ható a vállalaton belül, 
vagy a munkaerőpiacra 
kikerülve hogyan tudok 
könnyebben váltani. 
Tudomásul kell venni, 
hogy biztos munkahely 
nincs és a vezetői pozí-
ciók száma is véges. 
A karrierépítés kulcsa a folyamatos kép-
zésekben van. Munkavállalóként érdemes 
folyamatosan képezni önmagukat, hiszen a 
tudás a diploma megszerzése után néhány 
éven belül elavul. 

Továbbképzés: 
ne csak a jelenlegi 
szakmánkban 

A továbbképzéseknél két irány lehetséges: 
vagy a szakmához kapcsolódó tréningeken 

való részvétel – így például értékesítők ese-
tében a kommunikációs vagy befolyásolási 
tréning –, vagy egy a szakterülethez nem 
kötődő, de távlatokban hasznot hozó kép-
zés. Utóbbi akkor kerül előtérbe, ha tudjuk, 
2-3 év múlva milyen irányba szeretnénk 
váltani és ezt készítjük elő továbbképzések-
kel. Érdemes átgondolni, ha váltani szeret-
nénk néhány év múlva, hol tudjuk elképzelni 
magunkat.

A nyelv és 
az informatika 
hasznos 

A nyelvi és az informatikai továbbképzések 
mindig hasznosak. Emellett az önismeret 
és a kapcsolatépítés fejlesztését sem szabad 
elhanyagolni. A multinacionális cégeknél 

dolgozóknak könnyebb a helyzetük, mert 
a munkaadók sok tréninget szerveznek az 
alkalmazottaknak, néha már túlságosan is 
sokat. A kis- és középvállalkozásoknál dol-
gozók kevesebb továbbképzési lehetőség-
ben részesülnek. A munkaadótól függetlenül 
nekik is az javallott, ha nem kapnak, költse-
nek saját zsebből önképzésre, mert hosszú 
távon mindenképpen megéri.

Árvai László
jobpilot.hu 

pályacsúcs magazin 
karriertippjei nyomán 

Mit jelent a karrierépítés?
Tévhitek és valóság egy divatos területről

Árvai László
rovatvezető
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MAPPASzegő Alexandra
rovatvezető

Csütörtök 12. és egy fehér cicus 
Babonák, hiedelmek, amik ma is élnek

Az emberekre jellemző, hogy sze-
retik megérteni, hogy mi és miért 
történik körülöttük a világban. 
Léteznek azonban olyan dolgok, 
helyzetek, amiket hiába szeret-
nénk, nem tudunk megmagyarázni. 
A babonás embert voltaképpen a 
megismerés vágya hajtja, de mivel 
ésszerű magyarázatot nem talál 
az ismeretlen jelenségre, bizony-
talanságának megszűntetése és 

saját megnyugtatása érdekében 
egy irracionális világba menekül.
A legtöbb hiedelmünk ősi vallá-
si, misztikus képzetekre vezethe-
tő vissza. A szakkönyvek szerint 
a babona olyan tévhit, ami egyes 
tárgyaknak, cselekményeknek ter-
mészetfölötti hatást tulajdonít, és 
bizonyos jelenségeket természet-
fölötti erők megnyilvánulásaként 
magyaráz.

Egyes babonáknak ismerjük az eredetét, de némelyeknél csak találgatni tudunk. 

Nézzünk néhány példát!

A szerencsétlen 13-as

A triszkaidekafóbia (a 13-astól való félelem 
görögül) tulajdonképpen ókori eredetű 
babona. A 12 mindenképp a tökéletességet 
jelenti (12 hónap van, a napnak 12 órája, 
Jézusnak 12 apostola, Izraelnek 12 törzse, 
stb.). A 13 ezen túl van, ezért valami gonosz-
ságot hordoz magában. A tökéletes 12-höz 
hozzáadódik még egy szám, és ez megbont-
ja az egységet, a harmóniát, ezért halált 
hozó. A XXI. században is sokan messzire 
elkerülik a 13-as számot. Amerikában hiá-
nyoznak az épületek 13-ik emeletei, sok kór-
házban nincs 13-as kórterem. A babona, úgy 
tűnik, a gazdaságra is káros lehet. 1978-ban 
Amerikában készítettek egy felmérést, ami-
nek meglepő eredménye az volt, hogy a 
13-ák akár egymilliárd dolláros veszteséget 
is okozhatnak. Ezen a napon ugyanis sokan 
nem mennek dolgozni, nem váltanak vonat- 
vagy repülőjegyet, és nem vásárolnak.

Tükörtörés: hét évig 
balsze-
rencsés 
leszel!

A hiedelem 
alapja az a 
gondolat, 
hogy a tükör 
bezárja a lel-
ket, nehogy 
elillanjon 
belőlünk. 
A régi idők-
ben, amikor 
valaki a tükör-
képét nézte, 
azt hitték, 
a lelkével 
találkozott. 
És amikor a 

tükör eltörött, következésképp a lélek is 
darabokra hullott.

Mit jelent, 
ha az ember 
„lekopog valamit”? 

A babona pontos eredete nem ismert. Egyes 
források szerint a kereszténység előtti idők-
ből származik, és alapja az a hiedelem, hogy 
az erdő nagyhatalmú szelleme a fákban 
lakozik. A pogányok ezért a fákat nagyon 
tisztelték, és ha valami nagy szerencse tör-
tént, vagy elkerülte őket a baj, a fából készült 
tárgyak megérintésével, megsimításával 
köszönték meg az erdő szellemének.
A mai használathoz közelebb áll az az értel-
mezés, amely szerint nem köszönetképpen 
koppintottak a fára, hanem, hogy a szelle-
mek vagy egyéb gonoszságra hajlamos erők 
ne hallják meg a dicsekvést, nehogy megiri-
gyeljék és elvegyék a szerencsét.
Most már tudjuk, hogy miért „kopogunk”, de 
persze az sem mindegy, hogy ezt a műveletet 
hogyan tesszük! Fán, bal kézzel, háromszor, 
alulról felfelé tegyük, különben mit sem ér!
Az alulról fölfelé kopogás oka, hogy a búto-
rok lapjának alsó része általában kevésbé 
megmunkált, közelebb áll az erdő fájához, 
mint a festett, pácolt felső rész.

Mi a helyzet 
a fekete macskákkal?

A szín titokzatosságot, éjszakai sejtelmet, 
mágiát jelez. A középkorban azt tartották, 
hogy a macskák a boszorkányok és az ördög 
kísérői, ezért bajt hoznak az emberekre. 
Ebből adódóan a kettő együtt óriási balsze-
rencsét jelent.
Ha egy fekete macska megy át a babonás 
ember előtt, egész nap többször eszébe jut 
az eset, és már várja, hogy mikor jön a sze-

rencsétlenség. A pesszimizmusunk kihat a 
környezetünkre, így saját magunknak okoz-
zuk a bajt. Adott esetben olyan dolgokat 
nagyítunk fel és tulajdonítunk a balszeren-
csének, amelyek felett egy „átlagos napon” 
egyszerűen átsiklottunk volna.

Létra alatt ne mászkálj! 

Réges-rég 
azt hitték 
az emberek, 
hogy aki létra 
alatt átmegy, 
bűnt követ 
el, és magára 
vonja az egek 
haragját. A 
falhoz támasz-
tott létra 
ugyanis egy 
háromszöget 
képez, ami az 
Isten jelképe. 
(Ha valaki 
mégis átmegy 
alatta, bonyo-
lult műveletet 
kell végrehaj-

tania: keresztbe tett ujjakkal át kell köpnie 
a bal vállán.) 

Rengeteg babonát lehetne még  felsorolni, 
de ennyi elég ahhoz, hogy lássuk, nem olyan 
hiteles a magyarázatuk. Ha szeretünk hinni 
a szerencsében, persze nyugodtan megte-
hetjük, csak nem szabad átesni a ló túloldal-
ára, mert a túlzott aggodalmaskodás, a szo-
rongás sokkal több kellemetlenséget szül.
Azért persze egy négylevelű lóhere becsúsz-
tatása a zsebbe vizsganapon nem kerül sem-
mibe, viszont visszaadhatja önbizalmunkat!

Szegő Alexandra
Forrás: 

www.babona.lap.hu

Babonás jelképek

Vigyázz rá!

Inkább kerüld ki!
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SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Mivel foglalkozik az egyesület?
Alapvetően egy non-stop és anonim ingyenes 
az ország bármely hálózatából hívható Drog-
telefonszolgálat. Azoknak szól, akiknek kér-
dése van, szenvedélybetegek, a hozzátarto-
zók illetve a szakemberek Ez mellett számos 
más szolgáltatással is állunk rendelkezésre. 
Életvezetési tanácsadás, jelen vagyunk a na-
gyobb hazai rendezvényeken, fesztiválokon, 
vannak kiadványaink, egyszóval sokrétű a 
tevékenységünk. A kulcskifejezés: a kábító-
szer. Kérem, akit részletesen érdekel, vagy 
kedvet érez –e munka iránt látogassa meg a 
www.drog-stop.hu honlapot, ahol részlete-
sen is megtalálja tevékenységeink leírását.

Milyen út vezetett a jelenlegi pozíciójáig?
1997-ben kerületem az Egyesülethez. „Ab-
ban az időben” még működött a kötelező 
katonai szolgálat, s mivel személyesen ellen-
zem, hogy ember emberre fegyvert fogjon, 
ezért úgy döntöttem, hogy az ún. alternatív 
katonai szolgálattal élek. Elkezdtem keres-
ni, hogy hol is tölthetném értelmesen el az a 
közel, ha jól emlékszem, egy évet. Személyes 
ismeretségi körömben felmerült az Egyesü-
let, ahol éppen kerestek valakit, aki besegít a 
különböző tevékenységekbe. Meghallgattam, 
mi lenne a feladatom és azonnal döntöttem, 
igen. A képzés elvégzése után nem a klasz-
szikus ”fénymásolós-postára rohangálós” 
feladatokat kaptam, hanem ügyelhettem, 

konferenciára járhattam, így viszonylag rö-
vid idő elteltével megismerkedtem nem csak 
az egyesülettel, hanem a területen dolgozó 
más szakemberekkel is. Ezek után több még 
több felelősséggel járó faladatotokat kezd-
tem kapni, jobban belekerültem a véráram-
ba, s közel 3 évre rá kaptam egy lehetőséget. 
A társelnöki pozíciót ajánlották fel. Rövid 
gondolkodás után igent mondtam. Sok-sok 
munka következett ezután, ami még a mai is 
tart… Ekkor még a telefon mögött is ültem, 
de egyre kevesebbet, mert inkább az Egye-
sület működtetésével kapcsolatos teendőim 
sokasodtak. Átstrukturáltam teendőim és 
ettől kezdve ezzel a területtel foglalkoztam 
csak. Hol aktívabban, hol passzívabban. Kö-
zel másfél-két évvel ezelőtt egy revitalizálási 
folyamat kezdődött, melynek eredménye 
egy új vezetőség lett és ebben kaptam meg 
az elnöki funkciót.

Miért választotta ezt a pályát?
Ez részben tudatos, abban hiszek, hogy az 
ember az életben nem véletlenül kerül oda, 
ahol van. Csak azt a tevékenységet tudom 
végezni, amiben motivált is vagyok. Nos, Új-

pesten nőttem fel. Láttam mind a közvetlen, 
mind a közvetett környezetben, akik motivá-
latlanul sodródtak az életben és a kábítószer 
egyfajta csalóka illúziója kapaszkodót kínált. 
Szomorú, de láttam olyan embereket is, akik 
végleg eltűntek… Meghaltak. Azt gondolom 
mind a mai napig, és ebben biztos vagyok, 
hogy az illúzió helyett szebb a valóság és 
ebben látok kihívást. Ezért választottam ezt 
a pályát. Alapvetően nem a jogban, hanem 
a segítségnyújtásban hiszek. A másik, amit 
fontosnak tartok, hogy alternatívát kínál-
junk a szerfogyasztással szemben.

Milyen és mekkora problémákkal, 
kihívásokkal néz szembe Egyesület?
Állíthatom, hogy folyamatosan kihívások so-
rozatával nézünk szembe. Ennek mértéke és 
jellege is folyamatosan változó. Az Egyesület 
gazdasági hátterének biztosítása és a túl-
zott mértékű bürokratizmus a legnagyobb 
kihívás. De ez egy szubjektív vélemény is 
egyben. Természetesen a folyamatos szak-
mai és szervezeti (!) megújulás is szintén 
kihívást jelent. Ha megalakul egy egyesület 
és elkezd működni, egy idő után kialakul a 
szakmai team és a szervezet standard szol-
gáltatást nyújt, akkor elkezd az intézménye-
sülés útja felé haladni. Ehhez egy ix anyagi 
bázis szükségeltetik, és a pályázatok, melyek 
„nyernek – nem nyernek” ezzel nincsenek 
arányban. A társadalom támogató attitűdje is 
hiányzik, ezt talán problémaként de iniálom. 
Egyébként nem szeretem a probléma szót. A 
feladatot, a kihívást igen. Nálam a probléma 
szóhoz a panaszkodás kapcsolódik s nem 
szeretek panaszkodni. Az lehúz. Egy nagyon 
kedves ismerősöm szavaival megfogalmazva 
mindez: „A feladatmegoldásra szocializálód-
tam, nem a panaszkodásra.”

Milyen tervei vannak az Egyesületnek 
a jövőben?
A tervekről hosszasan írhatnék. A legfon-
tosabb terv most az, hogy a közel két évvel 
ezelőtt megkezdett szakmai szervezeti gaz-
dasági stabilitási folyamatban haladjunk to-
vább, és jussunk a végére.

Melyek azok a sikerek, amire 
a legbüszkébbek?
Ezt a kérdést részben személyesen, részben 
szervezeti szinten tudom értelmezni. Szerve-
zeti szinten legbüszkébb a munkatársaimra 
vagyok, illetve arra, hogy a nehéz időkben 
is kiálltak az Egyesületért. A legfőbb siker 
ez mellett az, hogy 1992 óta működünk. Azt 
szokták mondani, ha egy embert megmentesz, 
akkor már megérte ez a munka. Azt gondolom 
ez az alatt az időszak alatt számtalan hozzánk 
fordulónak nyújtottunk érdemi (!) segítséget. 
A legnagyobb sikerek, nem feltétlen a leglát-
ványosabb, sajtóban prezentálható eredmé-
nyek, hanem a hétköznapokban nyújtott kéz-
zelfogható segítség.  Az, hogy sok szerhaszná-
ló tudja, hogy van egy vonal, amit ingyenesen 
felhívhat, ha bajban van a 0680-505-578.

Mi a legjobb tanács, amit valaha kapott, 
Melyik az a tanács, amit gyermekének is 
továbbadna?
Az életet egy iskolának tekintem. Sok-sok 
leckét kaptam eddigi életem során, így ne-
héz ebből egyet kiválasztani. Egy, tanulással 
kapcsolatos példát emelnék ki, ez talán lesz, 
akinek segít. Vannak tantárgyak, amik ép-
penséggel nem álltak hozzám közel. Biztos 
mindenkinek van ilyen. Erre azt a tanácsot 
kaptam, hogy keressek ebben a tantárgyban 
egy apró dolgot, ami tetszik és, akkor meg-
szeretem az egészet! Innen üzenem, akitől 
kaptam e tanácsot, hogy bejött és az élet sok 
területén alkalmazom.  Ez egy a sok közül. A 
másik, ami sokat segít a hétköznapokban: azt 
a szerzeteseknek tanítják. Nem lehet egyol-
dalúan csak a szellemet terhelni, a testnek is 
meg kell adni, ami neki jár, mert különben 
felborul a természetes harmónia. Tessék 
sportolni valamit. Végezetül, de nem utolsó 
sorban önismeret, önismeret és önismeret!

Milyen személyes tervei vannak a jövőt 
illetően?
Magánélet! Mindig a munkát részesítettem 
előnyben és soha nem tudtam beletenni ma-
gam egy kapcsolatba úgy, ahogy szerettem 
volna. Ezért sajnos megsínylették a kapcso-
lataim ezt az időszakot. Most viszont, ezen 
változtattam, szeretnék családot. Ez a jövő-
beli legfontosabb tervem.

Mi az az eredmény, amire a legbüszkébb?
Nem vagyok egy büszke ember. Megindo-
kolom. Azt gondolom, hogy hátrányt jelent 
az életben, ha pusztán büszkeségből teszek, 
vagy nem teszek meg valamit. Sokkal többre 
értékelem az alázatot. Talán, hogy a kérdésre 
is válaszoljak: most, ahol vagyok az életben, 
jól érzem magam. Ha visszatekintek, persze 
vannak dolgok, amikre nem vagyok büszke, 
de, ha valamit másképp tettem volna akkor, 
most nem itt lennék.  És még valami: ezúton 
köszönöm azt a tudást és támogatást, ame-
lyet a főiskolai oktatás során tanáraimtól 
nevelőimtől kaptam. Részemről egy tudatos 
választás volt az ÁVF non-pro it szaka, mert 
már előtte is a szférában dolgoztam, de kel-
lett az elméleti tudás is, amit itt kaptam.

Nagy Dániel

Majzik Balázs
a Drog-Stop Budapest Egyesület társelnöke

„A legfontosabb dolog nem az 
egymás felett aratott győzelem. 
Az életben sokkal fontosabb 
másokat győzelemhez segíteni.”
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KULTÚRA

Az árvaház (színes spanyol 
horrorfilm, 105 perc, 2007) 
– Bemutató: november 13.

Egy újabb misztikus történet A faun labirin-
tusának rendezőjétől, amelyben  egy árva-
ként felcseperedő lány, Laura felnőttként 
megveszi régi otthonát, hogy újra megnyitva 
kapuit, menedéket nyújtson gyerekek számá-
ra. Ám a ház még tartogat meglepetéseket.

A Quantum csendje (színes 
brit akciófilm, 106 perc, 
2008) – Bemutató: 
november 13.

Íme, a sokak által várt, soron következő 
James Bond film, amelyben a 007-es ügynök 
szerelme halála miatti bosszúhadjárata köz-
ben eljut egy bűnszövetkezethez, ahol még 
több veszély leselkedik rá. Akcióból nem 
lesz hiány, erről Daniel Craig gondoskodik.

Katasztrófafilm (színes 
amerikai vígjáték, 90 perc, 
2008) – Bemutató: 
november 20.

Paródiafilmekből sosem elég, legalábbis 
Hollywood szerint. Ebben a történetben fia-
talok egy csoportja megpróbálja kideríteni, 
hogy miért sújtja annyi természeti csapás a 
világot, miközben szuperhősök tömkelegé-
be botlanak.

Égető bizonyíték (színes 
amerikai vígjáték, 96 perc, 
2008) – Bemutató: 
november 27.

A CIA bajban! Egy szigorúan bizalmas ada-
tokat tartalmazó lemez kikerül a szervezet 
kezei közül, egyenesen két edzőtermi alkal-
mazott birtokába, akik nem restek kihasz-

nálni a helyzetet. A szórakozás garantált, 
főleg Brad Pitt-tel és George Clooney-val a 
főszerepekben! 

Donáczi Roxána

Novemberi fi lmpremierek

A misztikum, a természetfeletti 
máig izgatja az emberek fantá-
ziáját. Szeretjük, vagy épp féljük 
azt hinni, hogy a mi világunkban 
történhetnek olyan dolgok, amit 
tudományosan képtelenség meg-
magyarázni. Az ilyen esetek vagy 
kitalációk, vagy tényleg megesnek 
velünk. Szerintem ez hit kérdése is.

E havi könyvajánlónk darabja T. Z. Sabatin 
(nem Sabatini, ő Gabriella) A gonoszok fel-
támadása című műve. Hét bűnöző, akiket 
1500-ban végeztek ki, feltámad a 21. szá-
zadban. Küldetésük van, hét jó cselekedetet 
kell végrehajtaniuk, hogy lelkük nyugalomra 
leljen, és pokolra  kerüljön. 
A történet első hallásra eléggé sötéten hang-
zik. Ezért is lepődtem meg, hogy a komor 
téma ellenére egy teljesen humorosan meg-
írt történetet vettem kézbe. Szinte már üdítő 
volt olvasni a szereplők párbeszédeit is, 
ugyanis végig szurkálódnak egymással, de 
főleg az irányítójuknak kijelölt Lélekkel. A 
kezdeti nehézségek, illetve ellenérzések 
ellenére azonban összekovácsolódik a csa-
pat, és igyekeznek a legjobb tudásuk szerint 
beteljesíteni végzetüket.  Tetszett, hogy nem 
az egydimenziós gonosztípust testesítették 
meg a szereplők, hanem kimutatták a neme-

sebb emberi érzéseket is, mint a barátság, 
összetartás, vagy a szerelem.
Nem mondom, hogy a könyv világmegváltó, 
nem fogja arra ösztönözni az olvasót, hogy 
higgyen a természetfelettiben, de minden-
képpen szórakoztatni fogja, ebben biztos 
vagyok. ☺

Donáczi Roxána

ÉLET A HALÁL UTÁN, AVAGY...

A természet(feletti) 
utat tör

A szem a lélek tükre

Donáczi Roxána
rovatvezető

Való/Álom
A Nap sugárzóan fénylik a kék égen
S virágok illatoznak a zöld réten.
Piros virág mindenhol, bárhová nézek,
Nem láttam még eddig soha ily szépet.
Érzem a virágok bódító illatát,
Ez egy káprázatos, álomszép világ!

Járom a mezőt, majd egy folyóhoz érek.
Meglátom kék vizét, hát belenézek.
Egy kép, amit látok… sok ártatlan gyermek,
Vidáman játszadoznak és nevetnek.
Ettől szívembe költözik a boldogság,
Ez egy káprázatos, álomszép világ!

Majd egyszer csak kinyílik két szemem!
Itt minden fekete, ezt el sem hiszem!
Mit eddig láttam, nem volt más, mint álom, 
Vissza akarok menni, oda vágyom!
Megérteni nem tudom, hogy ez a való,
Itt minden oly riasztó,mindenki csaló!
Becsukom szemem, hogy újra lássam álmom,
De a gyereket, s mezőt nem találom.
Hová tűnt a folyó… a sok illatos virág?
Visszahozni, miért nem tudom szívem nyarát?
Ez egy kiábrándító, valóságos világ!
Ez… A kiábrándító, valóságos világ!

Kasza Júlia

Ezt nézd!
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HAPPY END
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