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AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA

Idén újra ÁVF-NAP!
Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel

Kerekasztalon a szabadság



A szabadság nagyon szubjektív, mindenki 
másképp éli meg. Nekünk persze elsőként 
az írói szabadság jutott eszünkbe az újság 
készítése során, aminek eredményét ebben 
a számban (is) olvashatjátok. A sport rovat 
azt tükrözi, hogy van, aki az extrém spor-
tokban találja meg ezt az érzést. Másnak 
az adja a kiteljesedést, ha megvalósíthatja 
önmagát a munkájában. Erről hosszabban 
a karrier rovatban olvashattok. De ez a 

téma felvet más kérdéseket is: Vajon tény-
leg szabadok a vállalkozók? Valóban az 
idő múlásával egyre szabadabbá válik az 
ember? Foglalkoztatnak téged is ezek a kér-
dések? Vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy, 
hogy tanáraidnak és hallgatótársaidnak mit 
jelent a szabadság? Ha igen, lapozd fel bát-
ran a többi rovatot is.

Trefszker Erika

A tőzsde, végre érthetően

SZABAD SZÁM!

BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető

Kerekasztal-beszélgetés a 
Magyar-Koreai Társaság és 
a HÖK szervezésében.
Március 16-án került sor 
Horváth András – a Tőzsde 
Iskola alapító vezetője – 
előadására, amelynek közpon-
ti témája a tőzsde volt. 
A lelkes hallgatók a két óra 
alatt bepillantást nyerhettek 
a tőzsdevilág rejtelmeibe. 

Hadd oszlassak el néhány tévhitet, miszté-
riumot a tőzsdézéssel kapcsolatban! 
Gyakran felmerülnek ezek a kérdések:

Ki tőzsdézhet? 
A tőzsdei kereskedés ma már nem csak a 
brókerek és a képzett pénzügyi szakembe-
rek kiváltsága. Bárki tőzsdézhet, és nem kell 
semmilyen oklevél vagy végzettség ahhoz, 
hogy eszközöket megvásároljunk vagy elad-
junk.

Hol zajlik a tőzsdei kereskedés?
Régebben, amikor a számítástechnika még 
nem állt olyan magas szinten, mint ma, a 
tőzsdei kereskedés egy adott fizikai hely-
színen, a tőzsdeteremben zajlott. A mai 

internetes világban a tőzsde nem helyhez 
kötött, az adás-vétel online zajlik, tehát nem 
igényel személyes jelenlétet. Mindehhez 
csak egy számítógép és internet hozzáférés 
szükséges.

Mennyi pénzzel lehet tőzsdézni?
A tőzsde nem csak a nagytőkések privi-
légiuma. Aránylag kevés pénzzel is érde-
mes és lehetséges  hatékonyan tőzsdézni. 
Kifejezetten javasolt, hogy először virtuális, 
majd kis tőkével kezdjük el a tőzsdézést. A 
siker titka itt is a fokozatosság. Ez ugyanis 
egy tanulási folyamat.

A tőzsde szerencsejáték?
Természetesen nem. Csak akkor 
az, ha valaki képzetlenül vág bele 
a kereskedésbe. Aki megtanulja 
a tőzsdézés helyes technikáit és 
stratégiáit, valamint be is gyako-
rolja azokat, annak jóval nagyobb 
esélye lesz az árfolyamnyereség 
elérésére, mint a veszteségre. Ez 
a szerencsejátékoknál épp fordít-
va van.

Csak részvényekkel lehet 
kereskedni?
A részvények csak kis szelete a 

tőzsdei kereskedés világának. Lehet még 
például árucikkekkel, devizákkal, határidős 
ügyletekkel és opciós jogokkal is keres-
kedni.

A tőzsdeszakma nagyfokú stresszel jár?
A tőzsde csak addig kockázatos, amíg az 
ember meg nem ismeri. A képzett magán-
befektető jártas a tőzsdézés konkrét tech-
nikáiban, bízik is bennük, ezért döntéseit a 
kereskedési stratégiára – és nem megérzé-
sekre, tippekre – alapozva hozza meg. Ilyen 
hatékony és jól működő tőzsdegépezetben 
nem kell sokmindenért izgulni, ezért mond-
hatjuk, hogy a tőzsde nem feltétlenül jár 
nagyfokú stresszel.

Nemcsak ezekkel a kérdésekkel foglalkoz-
tunk, hanem megtekinthettünk különböző 
– magyar, amerikai és ázsiai – árfolyam 
grafikonokat. 

Akit bővebben érdekel a tőzsdézés, annak 
ajánlunk egy kezdő árfolyamfigyelő prog-
ramot, ami lényegében demó, és ingyene-
sen letölthető a www.markers.hu oldalról. 
Mindenkit sok szeretettel várunk a soron 
következő kerekasztal-beszélgetésekre is.

Szabó Attila
Hallgatói Önkormányzat

Horváth András előadása

Elmerülve a tőzsde világában
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Rövid 
hírek

BELSŐSÉGEK

Végre túl vagyok az államvizsgán! Már 
nagyon vártam március 16-át. Az izgalomtól 
nem tudtam másra gondolni, csak hogy túl 
legyek rajta. 9-kor megérkezett az öttagú 
bizottság és mindenkit behívtak egy bemu-
tatkozásra. Röviden elmondták, mire szá-
míthatunk, és mit várnak el tőlünk. Az első 
három embernek bent is kellett maradnia. 
Nagyon irigyeltük őket, hogy hamarabb túl 
lesznek rajta. Az iskola dolgozói egész nap 
nagyon kedvesek voltak velünk. Mosolyogva 
mondták, hogy nem lesz semmi baj, de 
ez annyira nem nyugtatott meg minket. 
Természetesen azért örültünk, hogy  szur-
koltak értünk. Amikor végre sorra kerültem, 
az első hallgató már végzett is. A prezen-
tációmnak bele kellett férnie 10 percbe. 
Miután elmondtam a mondókámat, a bizott-
ság tagjai feltették a kérdéseiket. Ezután 
következett a tételhúzás. Számomra ez volt 
a legizgalmasabb pillanat. Azon szurkoltam, 
hogy olyan témát válasszak, amit megked-
veltem a felkészülési időszakban. Bár nem 
a kedvenceim közül húztam, megnyugtatott 
az a tény, hogy felkészültem. Így a 30 perces 
kidolgozási idő is elegendőnek bizonyult. 
Miután elmondtam a tételeket, ismét a vizs-
gáztatói kérdések következtek. Minden jól 
sikerült, eredményesen zárult az évem egyik 
legnehezebb napja. Megvártuk egymást, s az 

eredményhirdetésre mindannyian egyszerre 
mentünk vissza. Kivétel nélkül mindenkinek 
sikerült a vizsga, s nagyon jól esett a bizott-
ság gratulációja. Nagyon boldogok voltunk. 
Meleg kézfogás kíséretében átvehettük a 
szakdolgozatunkat, amiben sok munkánk 
volt. Így utólag is állítom, ha valaki legalább 
egy hónapot készül a záróvizsgájára, akkor 
biztos sikerülni fog!
Az államvizsga előtt állóknak azt tanácso-
lom, hogy a tételeket sok konkrét példával 
illusztrálják, és rendelkezzenek naprakész 
információkkal. A határozottság és a maga-
biztosság fél siker. A másik felét a biztos 
tudás adja! 

Bóna Erika
VSZ/N/IV.

Államvizsga,
amely megváltoztatja
a diákok életét

Már mindenki tudja, hogy 
május 6. az a jeles időpont, 
amikor a Gazdálkodási és 
menedzsment és Üzleti 
kommunikáció szakos hallga-
tók szervezésében megrende-
zésre kerül az ÁVF-Nap!

Reméljük, mindenki szabaddá teszi magát, és 
eljön, hogy velünk együtt élvezze a progra-
mokat, amelyek a versenyképesség jegyében 
szerveződnek. Több híres és elismert személy 
is megtiszteli rendezvényünket jelenlétével, 
köztük Kemény Dénes a magyar férfi vízilab-
da válogatott szövetségi kapitánya is, aki az 
ÁVF-Nap díszvendégeként a sport, illetve kre-
ativitás és innováció témakörében szervezett 
kerekasztal beszélgetésen is részt vesz.
A versenyképes elhelyezkedést segítő prog-
ramokat is szervezünk, tanácsadásokkal, 
CV-ambulanciával, kerekasztal beszélgeté-
sekkel, a cégek számára állásbörze jellegű 
megjelenési lehetőséget biztosítva. 

A nap folyamán szóra-
koztató programokat 
is tervezünk, mind a 
színpadon, mind az 
emeleti termekben, 
hogy mindenkinek 
lehetősége nyíljon a kikapcsolódásra is. A 
teraszon étellel és itallal látjuk vendégül 
a rendezvényen megjelenőket, lesz teaház, 
grafológia, kézműves szoba, logikai játékok, 
gyermek rajzverseny és táncbemutatók is. 
Ezeken kívül stílustanácsadó szobában vár-
juk az érdeklődőket, ahol öltözködéssel és 
sminkeléssel kapcsolatban hasznos taná-
csokat kaphattok. A színpadon egész nap 
szórakoztató produkciókkal szeretnénk iga-
zán jó hangulatot teremteni mindenki szá-
mára. Érdemes megvárni a nap végét, mert 
tombolasorsolásra is sor kerül, ahol értékes 
ajándékokat nyerhettek, valamint zárásként 
egy jó hangulatú koncertet tervezünk.
Ezen kívül számos érdekes és izgalmas prog-
rammal várunk minden érdeklődőt.
Ne felejtsétek, május 6. a versenyképesség 
napja, a mi napunk!

A legjobbak között 
az ÁVF-esek!
A Global Management Challenge ver-
seny országos döntőjén 4. helyezést 
ért el Buják Ádám, Kókai András és 
Varga Virág csapata. Gratulálunk a 
kiváló szerepléshez!

Márciusi záróvizsgák
Lezajlottak március 16. és 27. között 
a komplex záróvizsgák. Gratulálunk 
minden végzősnek, aki sikeresen tel-
jesítette a végső megmérettetést!

Változnak 
a követelmények!
Az új jogi tárgyak belépése és a sza-
badon választható tárgyak számá-
nak csökkentése miatt módosultak 
a szakok mintatantervei, és ennek 
következtében az előtanulmányi 
követelmények is. Kísérjétek figye-
lemmel a változásokat az ÁVF hon-
lapján a Hallgatói információk menü-
pont alatt!

ÁVF TDK Klub
Március 18-án csütörtökön került 
megrendezésre először az újonnan 
alakult ÁVF TDK Klub. Az OTDK-ra 
továbbjutottak részére az iskola 
most először biztosított alkalmat az 
áprilisi országos versenyre való fel-
készülésre. A résztvevők a technikai 
információk megbeszélése mellett 
lehetőséget kaptak a prezentáció-
juk tökéletesítésére is. Reméljük, ez 
hagyománnyá válik az elkövetkezen-
dő években!

OTDK eredmények
Április 6. és 8. között lezajlott az 
Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia, ahol az ÁVF-esek is meg-
mérettették magukat. Hallgatóink a 
következő díjakat nyerték el: 

3. hely: Kórádi Ágnes (Témavezető: 
Szeredi Pál) – Internet, online, mobil-
marketing tagozat.

3. hely: Bőle Márta (Témavezető: 
Böcskei Elvira) – Stratégiai menedzs-
ment tagozat.

Különdíj: Szakács Orsolya (Témavezető: 
Baráth Tamás) – Marketingstratégiák 
II. tagozat.
Gratulálunk az eredményekhez a 
többi résztvevőnek is!

Az utolsó megmérettetés

Idén újra ÁVF NAP!
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A lelkes közönség

és a végeredmény

Készülnek a finomságok
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BELSŐSÉGEK

Ezerízű ÁVF,
AVAGY A NAGYON NAGY TAVASZI PIKNIK

 KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Tekintettel a nagy népszerű-
ségre, főiskolánkon második 
alkalommal került 
megrendezésre az Ezerízű ÁVF, 
ami remélhetőleg hagyományt 
teremt. 

Bennünket, XXI-seket már önmagában az 
előkészület is felcsigázott. Szerkesztőségünk 
óriási lelkesedéssel  tervezgette, hogy milyen 
finomságokat fogunk készíteni. A rendez-
vény előtti napon összegyűltünk, hogy meg-
süssük a háromféle muffint, és összeállítsuk 
az extra burgonyasalátát. Nagyon kellemes 
délutánt töltöttünk együtt. Krumplit pucol-
tunk, tésztát kevertünk, habot vertünk, 
edényeket mosogattunk és kóstolgattunk. 
Munka közben természetesen folyamato-
san kattogott a fényképezőgép. Alig vártuk, 
hogy másnap feltálaljuk a vendégeknek az 
általunk készített ételeket. Délután 4 órakor 
a sok éhes vendég már a „kapunyitás” előtt 
ott tolongott az ebédlő ajtajában, hogy végre 
megkóstolhassa a remekműveket. A csapa-
tok között felfedeztük a HÖK-öt, a Főiskola 
rögbiseit, a Vak Mókusokat,  az XXI-nek 
tehát komoly vetélytársai akadtak. A ren-
dezvény nevéhez hűen sikerült változatos 

ételeket felsorakoztat-
ni a palacsintától kezd-
ve a fasírtgolyókig. A 
hangulatról egy nép-
zenét játszó zenekar 
gondoskodott, a jelen-
lévők pedig vidáman 
táncra perdültek, élen 
a mi kis csapatunkkal. 
Később még egy vona-
tozásra is sikerült a 
társaság nagy részét 
„befogni”. Csalódniuk 
kellett azonban azok-
nak a látogatóknak, 
akik később értek oda, 
ugyanis fél órával a 
kapunyitás után már 
nem volt mit enni, mint-
ha egy „sáskahadsereg” 
söpört volna végig az 
éttermen. Ahhoz, hogy 
a jövőben még nagyobb 
választék és mennyiség 
kerüljön terítékre, még 
több vállalkozó szelle-
mű hallgatóra, illetve csapatra lenne szük-
ség. Kérünk ezért benneteket, hogy jövőre 
éljetek a lehetőséggel! Hozzátok el főiskolai, 
baráti közösségeteket, kedvenc ételeiteket. 

Használjuk ki a lehetőséget, hogy bemu-
tassuk egymásnak és cserediákjainknak az 
Ezerízű ÁVF-et.

Strupka Diána

BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK

A jegyek nem helyre szólnak, hanem „aki kapja, marja” ala-
pon lehet leülni, ezért mi is időben érkeztünk. 
Sajnos még így sem sikerült teljesen egymás mellé helyet 
foglalnunk, de a szünetben kibeszélhettük, hogy melyik 
alakítás tetszett a legjobban. Kinek a francia rock-metál, a 
lassított felvétel, esetleg a filmszinkron, kinek az, amikor a 
közönség megrohamozta Szabó Győzőt, aki „az év játékát” 
alakította. Nagy élmény volt mindannyiunk számára látni a 
Beugrót, és ezeket a fantasztikus színészeket élőben.

Még a szókincsünk is bővült. Konsziderábilis. 
Ugye ti is tudjátok, hogy mit jelent? 
Nem? Na jó, mi is ott hallottuk először, ezért 
elmondom halkan, hogy mi is a jelentése: 
jelentékeny, tisztességes, tekintélyes. 
Ezt a szót kellett a színészeknek minél töb-
bet használniuk a műsor során.
Reméljük, hogy az ÁVF- Nap keretében sze-
mélyesen is beszélgethetünk Novák Péterrel 
a műsorról.
Addig is mindenki tapadjon a TV-képernyőre! 
Lehet, hogy még bennünket is láthattok a 
sorok között!

Aki teheti, mindenképpen menjen el egy 
ilyen élő felvételre, megéri!

Pálizs Brigitta

Beugrottunk a Beugróra

Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Biztosan mindenki ismeri már a tv-ben is látható 
Beugró című műsort Novák Péter vezetésével. 
A felvételek a Centrál Színházban élő színházi műsor 
keretében készülnek. 
Az XXI szerkesztőségével március 9-én részt vehettünk 
egy ilyen fantasztikus előadáson. 



KARRIER
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Erőss Éva
rovatvezető

A vállakozás, mint szabadság
A cím után akár kérdőjelet is tehetnénk. 
A vállalkozóknak könnyű dolguk van: füg-
getlenek, kötetlen a munkaidejük, és azt 
csinálnak, amit akarnak – mondják sokan. 
De vajon tényleg egyenlő a vállalkozás a 
szabadsággal? Van igazság az állításban, de 
a vállalkozók élete sem tündérmese. Egy 
vállalkozás beindításában és fenntartásá-
ban nagyon sok a bizonytalan tényező, és 
rengeteg idő szükséges hozzá. A vállalkozó 
többnyire egyedül intézi hivatalos ügyeit a 
különféle engedélyek beszerzésétől kezdve a 
reklámozásig. Saját magának kell kiépítenie 
kapcsolatrendszerét. Tanácsos megjelennie 
különböző fórumokon és rendezvényeken, 
ami szintén időráfordítással jár. A vállalko-
zónak nem utolsó sorban megfelelő anyagi 
háttérrel kell rendelkeznie, amit kockáztatni 
a mai világban – különösen most, a gazda-
sági válság idején – nagy veszélyt jelent. 
Jellemző tünet, hogy a vállalkozó annyi-

ra lelkes, hogy munkamániássá válik. S ha 
ez tényleg így alakul, visszaüt a szabadság 
utáni vágy, mert hosszú távon a cégünktől 
való teljes függés éppen a szabadságunk tel-
jes elvesztését eredményezheti. Ha jól mér-
jük fel képességeinket és lehetőségeinket, 
egy vállalkozás nagy szabadságot nyújt az 
erre hivatott embereknek álmaik és persze 
önmaguk megvalósítására. A függetlenség 
érzése a vállalkozó emberre doppingszer-
ként hathat. Ha valaki valóban a számára 
megfelelő utat választja, nagyszerű sikereket 
érhet el. Elismertséget szerezhet nemcsak a 
szűkebb környezetében, hanem az egész 
társadalomban. Széles körben ismertté vál-
hat, és akár példaképként is tekinthetnek 
rá. Mielőtt azonban bárki is belefog egy 
vállalkozásba, mérlegelje reálisan a fenti 
feltételeket, nehogy csalódjon önmagában 
és álmaiban.

Strupka Diána

 Gondolkodtál már rajta, miért 

irigykedünk olyan gyakran 

azokra az emberekre, 

akik karriert futottak be? 

Én igen.

Az én olvasatomban a karrier azt jelenti, 
hogy valaki megtalálta a helyét az életben. 
Jó helyen van, az élete a megfelelő vágányon 
halad, és ezzel elégedett is. Azt hiszem, ez 
nem más, mint egy jól átgondolt forgató-
könyv eredménye, amit saját sorsunkra mi 
magunk írtunk meg. Általában azokról az 
emberekről mondjuk, hogy karriert futottak 
be, akik magas beosztásban dolgoznak jó 
fizetésért, sok egyéb ragyogó juttatásért, 
külföldi utakért, szabadságért. Többnyire ez 
az, ami olyan kecsegtető a hétköznapi ember 
számára. A karrier ugyanis hatalom. Persze 
a szó jó értelmében. Együtt jár egyfajta anya-
gi jóléttel, elismertséggel, és rengeteg lehe-
tőséggel. A pénz ugyan nem minden, és nem 

is tesz önmagában boldoggá, de szerintem 
ezt csak azok az emberek érzik igaznak, akik 
anyagilag valóban függetlenek, szabadok. 
Gondoljuk csak meg: az igazán sikeres ember 
már válogathat a munkák között. Csak azt 
kell elvállalnia, amihez valóban kedve van. 
Boldog lehet, mert azt csinálja, ami talán 
a hobbija is. A karrier magában hordozza 
annak a lehetőségét is, hogy megvalósítsuk 
álmainkat, vágyainkat, kiteljesedjünk, akár 
alkotni, akár utazni, akár jótékonykodni van 
kedvünk.
Nap mint nap látjuk a körülöttünk lévő 
embereket, szüleinket, ismerőseinket, hogy 
teszik a dolgukat, dolgoznak, és haladnak 
is előre. Mégis gyakran észrevesszük rajtuk, 
hogy nehezen tűrik a szürke hétköznapokat. 
El kell viselniük a főnökeik „butaságát”, a 
kollégáik gyakran rendkívül idegesítő szo-
kásait. Annyiszor hangzik el a szájukból: ők 
csak egy kis szabadságra vágynának, egy kis 
pihenésre, egy kis visszaigazolásra, hogy 
érezzék, nem csak egy gépezet részei, nem 
robotok. Szeretnék érzékelni, hogy elértek 
valamit az életben.
Kezünkben tehát a döntés: Mit akarunk kez-
deni az életünkkel? Örökké rohanni a pénz, 
az elismertség, a biztonság után, elviselve a 
bosszantó főnököt, az őrült kollégát, vagy 
abból szeretnénk élni,, ami valójában öröm, 
szórakozás számunkra, és a munkánkat arra 
használjuk, hogy az életünket teljesebbé 
tegyük. Ez a saját döntési szabadságunk.  

 Erőss Éva (Vyca)

A karrier a kezünkbe 
adja a döntést

Erőss Éva
rovatvezető
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

Dienes Babszi NT/I.
Az autóversenyző, aki nem szeret vezetni

Honnan jött az ötlet, hogy navigátor 
legyél?
14 éves voltam, amikor a legjobb barátom 
épített egy autót. Épp nem volt navigátora, 
és megkérdezte, nincs-e kedvem vele tarta-
ni. Mivel könnyebb vagyok, mint a fiúk, és 
jó a ritmusérzékem, jó jelölt voltam. Azóta 
sem szálltam ki az autóból, bár a pilóták 
változtak. Mint később kiderült, a szüleim 
életében is szerepet játszott az autóver-
senyzés, mindketten kipróbálták magukat 
navigátorként.
 
Hobbi vagy munka számodra 
ez a tevékenység?
Én ezt hivatásnak mondanám. Semmiképp 
nem munka, ebből nem lehet megélni. 
Nem jár fizetéssel, bár költségeim sincse-
nek, hiszen ezeket a szponzorok fedezik. 
Korábban viszont nem is gondoltam, hogy 
ilyen szerves részét képezi majd az életem-
nek.

Mit szeretsz igazából 
az autóversenyzésben?
Ebben a sportban kevés a lány, így ennek a 
kevésnek igazán meghatározó szerep jut. 
Élvezem, hogy bejárjuk az országot, sőt, néha 
a világot is. (Pár napja érkezett Szardíniáról-a 
szerk.) Imádom a versenyeket, a száguldást. 
Az egészet a hullámvasúthoz tudnám hason-
lítani. Szeretem az autókat is – matchboxos 
kislány voltam –, de vezetni nem szeretek, a 
jobb oldal az én helyem.

Hogyan vezetett az utad az ÁVF-re?
Ez egyrészről logisztikai döntés volt, hiszen 
nagyon közel lakom. Másrészről egy isme-
rősöm ajánlotta a Főiskolát. Igaza volt, bár 
kezdetben a GM szakra jártam, ahol nem 
éreztem annyira jól magam. Most viszont jó 
helyen vagyok, nagyon szeretem a szakomat. 
Úgy érzem, megtaláltam, amihez értek, és 
amivel szeretnék foglalkozni.

Hosszú távon mi a célod?
A szak elvégzése után a diplomáciai vonalon 
szeretnék elhelyezkedni. Úgy gondolom, ezt 
össze tudom kapcsolni a navigálással is. 
Rengeteg gyakorlati tapasztalattal rendelke-
zem, ugyanis a navigálás nem csupán a pilóta 
irányítását jelenti. A feladat az, hogy ameny-
nyire lehet, megkönnyítsük a pilóta életét, és 
neki csak a vezetésre kelljen koncentrálnia. 
Így nap mint nap részt veszek például a szál-
lás, a szervízelés szervezésében.

Hogyan egyezteted össze a tanulást ezzel 
a nem kis időt igénylő tevékenységgel?
Az egyéni tanrenden túl a tanáraim és a cso-
porttársaim is nagyon sokat segítenek. Mivel 
havonta legalább egy hetet távol vagyok, és 
napi átlag két órát foglalkozom ezzel, nélkü-
lük nem is menne.

Mi a csúcs, amit ezen a területen 
el lehet érni?
A világbajnoki cím. De engem nem ez 
motivál igazán, hiszen egy navigátor pont 
ugyanazt teszi a VB-n is, mint egy Nemzeti 
Bajnokságon. A magyar navigátori mezőny 
nagyon jó. Ebből szeretnék kitűnni. Ma már 
folyamatosan hívnak versenyekre, és ez úgy 
érzem, talán ennek bizonyítéka is.

Mi az eddigi legjobb eredményed?
Tavaly abszolút (értsd, nem csak kategóriá-
ban, hanem az összes navigátor között) hato-
dik lettem a Horvát Nemzeti Bajnokságon. 

Amire még büszke vagyok, a Historic Rally 
Európa Bajnokságon szerzett abszolút 
negyedik helyezés.  

Mi volt az eddigi legnagyobb élményed?
Minden verseny hatalmas élmény. Ha ki kell 
egyet emelnem, talán a tavalyi utolsó horvát-
országi verseny, ahol sötétben, havas, jeges 
pályán kellett versenyeznünk, tejfölködben. 
Hatalmas kihívás volt számomra, hiszen sok 
múlott azon, hogyan segítem a pilótát. Végül 
sikerült hiba nélkül teljesíteni a pályát.

Mennyire nagy rajtad a nyomás?
A felelősség nagy, hiszen ha jól végzem a 
feladatomat, attól még önmagában nem lesz 
jobb az eredményünk, de ha hibázom, az sokat 
ronthat rajta. Ez eléggé stresszel, de csak pozi-
tívan, ami javítja a teljesítményemet.

Ebben a hónapban lapunk központi témá-
ja a szabadság. Te mikor, mitől érzed 
magad igazán szabadnak?
A versenyeken minden gyorsasági szakasz 

igazi felszabadulás. Ezt nem 
tudom, nem is lehet ponto-
san szavakkal kifejezni, de 
hatalmas érzés, amiért meg-
éri csinálni.

Mennyire van szabadidőd, 
és ha van, mivel töltöd?
Amikor épp nem rally-n 
vagyok, nem tesztelek autót, 
vagy nem tanulok, akkor 
azért akad. Ilyenkor szeretek 
a barátaimmal moziba járni, 
vásárolgatni. Buliban már 
nem is tudom, mikor voltam 
utoljára. 

Erőss Éva

Fontos tudni róla:
Kedvencei:

könyv: Jeffrey Archer: Párbaj
fi lm: Az ördög Pradát visel
zene: Andain, U2, Dave Brubeck
időtöltés:barátokkal kajálás, 
versenyre való készülés

Legjobb tulajdonság: pontosság

Legrosszabb tulajdonság: 

türelmetlenség

Ami elbűvöli: intelligencia

Amit ki nem állhat: ha a köz-
úton valaki a gyorsaságával akar 
lenyűgözni



Túrázás a családdal és a barátokkal
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EXTERNÁLIÁKARC

Hogyan került kapcsolatba 
az Általános Vállalkozási Főiskolával?
Egy régi kedves kolléganőm ajánlotta a figyel-
membe, hogy itt pénzügyes tanárt keresnek. 
Amikor eljöttem, nagyon megtetszett az a 
barátságos hangulat, ahogyan tétova néze-
lődésemet látva a tanszékre kalauzoltak a 
hallgatók.

Több sikeres diákról hallhatunk, 
olvashatunk, akiket 
a Tanárnő készített fel 
pénzügy témájú versenyekre. 
Az Ön ötlete volt, 
vagy a diákok keresték meg Önt? 
Mivel rendszeresen figyelemmel kísérem 
a kutatóknak, oktatóknak kiírt pályázato-
kat, sokszor találkozom olyan lehetőséggel, 
amit hallgatók is kihasználhatnak. Ráadásul 

korábbi munkahelyemen, az MNB-ben, az 
egyik feladatom a hallgatók pályamunkái-
nak elbírálása volt. Ezt a pályázatot azóta 
is minden évben figyelemmel kísérem, és 
ajánlom minden diákomnak, akivel kapcso-
latba kerülök. 

Hogyan választják ki a diákokat?
A kiválasztás mindig „természetes szelek-
cióval” történik. Csak azok jelentkeznek 
ilyen versenyekre, akik szeretik a kihívást 
és éreznek magukban elég erőt. Ezek pedig 
a legfontosabb tulajdonságok mindenféle 
megmérettetéshez. Ha bízik magában az 
ember, sokmindenre képes. Kár, hogy ezt az 
önbizalmat elveszítik, többek között a rossz 
oktatási módszerek miatt is. Saját tapasz-
talatom alapján iskolás korom óta utálom 
azokat a tanárokat, akik azt keresik, mit nem 
tud a diák, ahelyett, hogy azt értékelnék, 
amit tud. 

Milyen más elfoglaltsága 
van a tanításon kívül?
A tanítás mellett fontosnak tartom a kuta-
tást. Természetesen pénzügyi vonatkozású 
témák érdekelnek. Korábban a vállalatfinan-
szírozás elméleti kérdéseivel foglalkoztam, 
majd a disszertációmban azt vizsgáltam, 
hogyan alakulhat át egy cég tőkeszerkezete 
a csődeljárás során. Az utóbbi években pedig 
a bankok működésének, szabályozásának, 
kockázatkezelésének problémái érdekeltek.

Hogyan piheni ki a hétköznapokat?
Nagyon szeretek túrázni. A régi egyetemi 
túraszakosztályunk még mindig működik. 
Havonta egyszer elmegyünk valahova 1-2 
napra. 

Mi okoz Önnek szabadságérzetet? Mi az a 
tevékenység, ami igazán szabaddá teszi? 
Akkor érzem leginkább szabadnak magam, 
ha kint vagyok a természetben. Ha csak 
lehet, a családommal bakancsot húzunk, 
vagy biciklire pattanunk, és robogunk ki a 
városból.

Megtudhatunk valamit a családjáról?
Sajnos már nem nagy a családom. Édesanyám 
két éve, édesapám két hónapja halt meg. Így 
nyolcéves kisfiammal, és férjemmel élek.

Trefszker Erika

EXTERNÁLIÁKARC

Fontos tudni róla:
Kedvencei:

könyv:Bradbury: A történelem 
bizalmasa

fi lm: Egészséges erotika

időtöltés: kerékpározás, túrázás

zene: Rolling Stones

Legjobb tulajdonság: empátia

Legrosszabb tulajdonság: 
pontatlanság

Ami elbűvöli: kíváncsiság

Amit ki nem állhat: 
bizonytalanság

dr. Tóth Margita
Pénzügytani és Számviteli Tanszék



A szabadság érzése
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GÓLYA ÚTVONAL NEKEM8 Balogh Dániel
rovatvezető

Megtörtént a francia 
bíróságon
Egy 70 km/h sebességkorlátozású útszakaszon 250 km/h sebességgel radarba futó 
autós védőbeszéde a bíróságon:

Tisztelt Bíróság! Valóban láttam egy fehér alapú, kör alakú táblát, amiben a 70-es szám volt, 
de nem volt semmilyen mértékegység mellette. Ahogy önök is tudják, az 1837. július 4-i 
törvény kötelezi Franciaországot is a metrikus mértékegység használatára. Továbbá az 1961. 
május 3-i 65/501 számú törvény kimondja, hogy a hosszúság mértékegysége a méter, és az 
idő mértékegysége a másodperc. Én el sem tudom képzelni, hogy a Belügyminisztérium nem 
tartja tiszteletben a Köztársaság törvényeit.

Tehát logikus, hogy ha nincs odaírva a mértékegység, akkor a sebesség alapértelmezés 
szerint m/sec-ban értendő. A 70 m/sec maximális sebesség, megfelel 252 km/h-nak. A 
rendőrök azt mondták, hogy 250 km/h sebességgel autóztam. Nem is vonom kétségbe a 
rend őreinek szavait. Tehát 2 km/h sebességgel a sebességkorlát alatt voltam. Így tisztelettel 
kérem a bíróságot, hogy adják vissza a jogosítványomat, amit egy sajnálatos tévedés folytán 
vettek el a rend éber őrei.

Kevesen tudják, hogy a magyar KRESZ-ben (1/1975 KPM-BM rendelet) sincs mértékegység, 
csak az, hogy „sebesség”, ami így logikusan m/sec-et jelent! Másik baki a KRESZ-ben: a 

biztonsági övvel kapcsolatban csak annyi az 
előírás, hogy be kell csatolni, de az nincs ott, 
hogy az ember előtt vagy mögött!

Nos, ha netán valakinek hasonló okok miatt 
bevonták a jogosítványát, lehet próbálkozni 
a fenti védőbeszéddel!

A 8 legrosszabb 
dolog, ami a magyar 
válogatottal 
történhet egy 
bárki elleni 
futballmeccsen:

1. A meccs előtt közlik velük, hogy a másik 
csapatban is tizenegyen lesznek. 

2. Annyira kimerülnek az 
újságnyilatkozatokban, hogy nem bírnak 
feljönni a lépcsőn az öltözőből. 

3. Csak a meccs harmincadik percében 
jönnek rá, hogy aki másik színű mezben 
van, az nem barát. 

4. Lelkileg megtöri őket, hogy a másik 
csapat miatt állandóan hátra kell futni. 

5. Megkeverednek, mert a mérkőzés előtt 
a videón sokkal kisebbnek tűnt a pálya, és 
más pólóban voltak a csapatok. 

6. Végig a bírónak passzolnak, mert ő 
mozog olyan lassan, hogy eltalálják. 

7. Az első gól után meglepődnek, hogy nem 
ezt nyilatkozták az újságban. 

8. Eljön az ellenfél. 

GÓLYA ÚTVONAL NEKEM8 Németh Lilla
rovatvezető

Katona szabadságon:
Az újonc először megy haza sza-
badságra. Az anyja észreveszi, 
hogy nagyon szótlan. 
Elkezdi faggatni:
– Adnak eleget enni?
– Nekem elég.
– Jól bánnak veled?
– Eléggé.
– Nem szoktak szidni?
– Engem nem, csak édesanyámat.

A férj meséli otthon 
a feleségének:
– Végre jól odacsaptam a főnö-  
   köm asztalára.
– És mit szólt hozzá?
– Semmit. Szabadságon van.

Szabadságról visszatérve 
a főnök a titkárnőjéhez 
fordul:
– Gizike, mondja csak, volt valami

fontos hívás az elmúlt két hét-
ben, amíg nem voltam itt?

– Igen főnök – válaszol a titkárnő
– De az …. mind nekem szólt.

Magánpraxis
– Mi a baj, drágám? – kérdezi a   
   feleség.
– Ez a pancser kolléga teljesen

tönkretette a magánpraxisomat 
a szabadságunk alatt. Az évek 
óta kezelt betegeimet mind meg-
gyógyította.

S
u

d
o

k
u



Szabad száguldás
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GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető

Végre elérkezett a rögbiseink által oly 
régen várt nap, amikor nemzetközi felké-
szülés során megmérkőzhettek egy brit 
csapattal.   A borús, szeles idő ellenére 
is jó pár ÁVF-es hallgató előtt nézhetett 
farkasszemet egymással a Vak Mókusok 
(ÁVF) és az angol University of Greenwich 
csapata a Csörsz utcai TF-pályánál. 

Hiába számít együttesünk jónak a magyar 
mezőnyben, bizony az első pillanattól kezdve 
érződött, hogy a két csapat közti különbség 
nem csekély. Nem elhanyagolható tény, hogy 
a rögbit a brit-szigeteken nem tegnap kezd-
ték, és egyelőre nálunk közel sem számít 
tömegsportnak. Az angolok képzettebbek 
voltak, játékukat és testfelépítésüket is bele-
értve. Túlzás lenne azt állítani, hogy akkor 
szereztek pontot, amikor csak akartak, de 

tény, hogy nem kellett megsza-
kadniuk érte. Az első játékrész 
sima greenwichi mezőnyfölény 
mellett magabiztos angol veze-
téssel zárult, így túl sok nyitott 
kérdés nem maradt a második 
félidőre. Apropó félidő… A szü-
netben a nagyérdemű az ÁVF-
es pom-pom csapat előadását 
tekinthette meg. A lányok a 
Valami Amerika 2. című film-
ből Tompos Kátya egyik dalá-
ra táncoltak, a pályán, és azon 
kívül lévő férfinézők nagy örö-
mére. Ezt követte a második 
játékrész, ami kicsit kiegyen-
lítettebbé vált. Igaz, az amúgy 
is tétnélküli meccsnek itt már 
túl sok jelentősége nem volt, 

de sikerült nekünk is 
pontot szerezni. Azért 
annak ellenére, hogy 
a két csapat között 
nagy volt a különb-
ség, tisztességesen, 
becsülettel küzdöt-
tek a Vak Mókusok, 
ráadásul pontokat is 
szereztek, így abszo-
lút nem érheti szó a 
ház elejét. A találko-
zó végén a két csapat 
sportszerűen, sorfalat 
állva egymásnak, taps 
és pacsi közepette vonulhatott le a 
pályáról. Először jártam igazi rög-
bimérkőzésen, s mindenkit csak 

arra tudok buzdítani, hogy menjen ki egy-
két ÁVF-es meccsre!

Süveges Péter

Már alig várom, hogy többet süssön a 
nap, és huzamosabb ideig jó idő legyen! 
Télen a legtöbben bezárkóznak 
a szobájukba (ezzel én is így vagyok), 
hiszen kevesebb alkalom adódik 
a sportok által kínált lehetőségek 
kihasználására. (Persze ott a síelés vagy 
a snowboard, de sajnos nincsenek túl jó 
feltételek a téli sportok örömeinek 
felfedezéséhez kis hazánkban. 
Hó és hegyek nélkül nehéz…)

Ahogy beköszönt a tavasz, előbújnak a 
biciklisek és a görkorisok, akik szabadon 
száguldozhatnak az utcán, amíg eljutnak 
A-ból B-be. Hát nem jobb egy kis energiát 
befektetni, mint ülni a buszon, autóban a 
dugóban, és azon stresszelni magunkat, 
hogy vajon odaérünk-e időben, ahova 
szeretnénk?

Aki egy kicsit bátrabb, olyan sportokat is 
kipróbálhat, amiktől aztán igazán szabad-
nak érezheti magát az ember. Nézem a sok 
színes siklóernyőst a Hármashatárhegyen, 
akikből sugárzik a szabadság. (Egyszer min-
denképp ki kell próbálnom.) Szállnak a szél-
lel, mint a madarak. Kétlem, hogy közben 
az járna a fejükben, hogy vajon elzárták-e a 
gázt otthon a konyhában. Sportolás közben 
igazán kikapcsolódhat az ember.
A vadvízi evezés során az ember előtt nin-
csenek akadályok. Olyan elképesztő helye-
ken képesek leevezni, amit nem hinnénk el, 
ha nem látnánk.
Sorolhatnám még a többi extrém sportot, 
mint a bázisugrás, a downhill vagy a bungee 
jumping, amelyektől az egekbe szökik az 
adrenalin szintünk. De nem feltétlenül kell 
ilyen bevállalósnak lennünk. Néha elég, ha 
kisétálunk a közeli erdőbe, ahol már nem 

hallani a város zaját és máris szabadnak 
érezhetjük magunkat.
Szerintem ez a sport lényege. Kiszakadunk a 
hétköznapokból, legyőzzük az akadályokat, 
levezetjük a felgyülemlett feszültséget, és 
szabadon azt tesszük, amihez csak kedvünk 
van. Emellett pedig javítja állóképességün-
ket, fizikailag és lelkileg is kondicionál.
Nosza rajta! Irány sportolni! 
Érezd a szabadságot!

Szegő Alexandra

GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető

Nem elhanyagolható különbség

SPORTRA FEL!

Vége a téli álomnak

Barátságos küzdelem...

Hajrálányok lelkesítő tánca
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KEREKASZTAL

Mit jelent számodra 

Hegybányai Orsolya
rovatvezetőKEREKASZTAL Jovanovic Strahinja
rovatvezető

Számomra a szabadság lehetőség. Csak még sokat kell fejlődnöm, hogy mindig észrevegyem és képes legyek élni 
vele...
Radnóti István 
Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék 

Számomra a szabadság azt jelenti, hogy nagy általánosságban én osztom be a saját időmet, beleértve a kötelező 
és szabadon választott teendőket is. Ha már valaki helyettem dönt, és az én időmet rabolja,
akkor korlátozva érzem magam a személyi szabadságomban. 
Vértes Edit
Vállalkozás-menedzsment Tanszék 

A szabadság a törvények és az erkölcsi rendszer által behatárolt térben való szabad mozgás. Ha az ember által 
megalkotott törvények nem lennének, akkor az emberi társadalom is a természet törvényeinek vetné alá magát 
(pl. az erős uralkodik a gyenge fölött). A törvények betartása kiegyensúlyozottsághoz vezet. 
Az egyensúlyi helyzet megsérülését okozza, ha a társadalom bizonyos egyedei nem vetik magukat a törvényrend-
szer alá. Ezzel a többi egyed szabadságát sértik.
Kovács Edith
Módszertani Tanszék 

„A szabadság az az állapot, amelyben az ember a saját erőit éppúgy, mint az őt körülvevő természetet a lehetőség 
határain belül maga választotta cél eléréséhez használhatja”

általában idegen erőtől való függetlenség• 
valamit tenni vagy nem tenni• 
szabad akarat-elhatározás• 
amit a jog szerint tenni lehet• 
szabad mozgás• 

Lásd még: költői szabadság, politikai szabadság, véleményszabadság s.í.t. 
Egyébiránt: FÉNY – TENGER – CSEND
Antal János főigazgató

Igen mélyenszántó kérdés! Röviden, számomra a szabadság a korlátok tiszteletben tartását jelenti. Vagyis én 
békén hagyok mindenkit addig, amíg nem zavarják az én szabadságomat, és elvárom, hogy engem is békén 
hagyjanak egészen addig, amíg nem zavarok másokat. 
Opitz Éva Dr., 
Marketing és Kommunikáció Tanszék

Van egy számomra kifejező angol szó: respect. Számomra ez a következőket jelenti: tisztelek másokat, odafigye-
lek a véleményükre és a „rezdüléseikre”. Elfogadom a másságot, nem szeretnék embereket a saját képemre 
formálni. Ami a legfontosabb: még kifinomult módszerekkel sem próbálok meg embereket manipulálni sem a 
munkában, sem a magánéletben. Nem veszem el mások örömét, tisztaszívű lelkesedését. Teszek azért, hogy őszinte, 
harmonikus környezetben élhessek, és hogy ebben ne korlátozzanak. Ennek érdekében, ha kell, feláldozok előnyös 
helyzeteket is, vagy elfordulok emberektől. Szabad, és ezáltal kiegyensúlyozott, boldog embernek érzem magam.
Szalai Ibolya Dr., Marketing és Kommunikáció Tanszék

A szabadság nekem mindig személyes ügyem volt; úgy értem, sokkal korábban, a politikai-jogi értelemben vett 
szabadság hiányának belátása előtt. Ha úgy tetszik, ösztönösen jöttem rá, hogy a szabadság elsődlegesen belső 
minőség. A felismerést Jorge Semprunnek köszönhetem, aki a híres,  A NAGY UTAZÁS c. könyvében írta le a 
lényeget. A jelenet: a koncentrációs tábor politikai foglya – az író maga – beszélgetést kezdeményez a szöges-
dróton túl álló, talpig felfegyverzett őrrel, aki félve, kényszeredetten, egyszersmind agresszívan reagál. Ebből a 
kényszeredett félelemből következtetve szűri le Semprun, hogy – emlékezetből idézek – „akkor értettem meg, 
hogy ő, aki kint van, ő az igazi fogoly, s én, aki be vagyok zárva, én vagyok a szabad ember”. Szabadságunk tehát 
igen különös dolog. Külső, azaz alkotmányos szabadság nélkül is lehetséges szabadnak lenni, ha belső szabadsá-
gunkat megteremtjük, de belső szabadság híján az ember nem képes átélni a szabadság örömét akkor sem, ha 
annak minden külső feltétele adva van.
Gellért Kis Gábor, Marketing és Kommunikáció Tanszék
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KEREKASZTAL

a szabadság?

KEREKASZTAL

Bár mostanában nincs sok szabadidőm, de a szabadság számomra egyértelműen a nyílt tér-
hez kötődik. Elsősorban a rögbipályához, amikor rögbizek, vagy csak meccset nézek a bará-
tokkal. Fontos számomra, hogy ezeket a dolgokat mással együtt végzem, és közösen töltjük 

el az időt. Bár néha az is jó, ha csak egyszerűen elmegyek sétálni, biciklizni, és akkor arra 
megyek, amerre akarok, nem vagyok korlátok közé szorítva.

Szalontai Bence, G-M 2

Számomra a szabadság az, amikor kötelességeim mellett van elég időm a barátaimra.
Összejönni velük, meginni valamit, esetleg enni egy nagyot együtt, elmenni biliárdozni, 

megnézni egy jó filmet a moziban, vagy épp csak kikapcsolódni, elutazni, magyar várakat 
megnézni, Balatonra leruccanni...

Nem feltétlen igényem, hogy én szabjam meg a programot, de legyen olyan, amit nagyon szí-
vesen csinálok olyanokkal, akiket ismerek és szeretek.

Rácz András, G-M 1

Egyedül voltam a jégpályán, és végre szabadnak éreztem magam.
Siófokon ültem a hintában, szabadnak éreztem magam.

Egy mozgalmas napon mentem az iskolába, és a boldogságtól szabadnak éreztem magam.
Ha jó társaságban vagyok, és azt csinálhatom, amit szeretnék, MINDIG SZABAD vagyok !!!

Szigetvári Fanni, G-M 2

Saját időmmel rendelkezem, mindig azt csinálom, amit, amikor és ahogyan akarom.
Szabad vagy, ha nem csak azt érzed, hogy a magad ura vagy, hanem tényleg éled az életed 

elképzeléseid szerint.
Willinger Nikolett G-M 1

Számomra a szabadságot a motorozás és annak minden formája jelenti. Amikor felülök 
gondterhelten, fáradtan a motorra, két perc alatt más világba röpít, és az életérzés, amit 

nyújt, semmivel sem pótolható. 
Krivács Ádám G-M 2

Mikor kicsi voltam, mindig azt gondoltam, hogy akkor leszek igazán szabad, ha átlépem a 
bűvös 18-at. De mikor eljött az a nap, rájöttem, hogy mégsem így van. Számomra például a 

vezetés nagy szabadságérzetet ad. De ez mindenkinek más.
Pálizs Brigitta G-M 3



Szabad vagyok?
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető

Szavak szabadon!
A kommunikáció során sok új és hasznos 
ismeretet szerezhetünk, legyen szó ismer-
kedésről, beszélgetésről, vizsgázásról 
vagy levelezésről. Attól függően, hogy 
mennyire tudjuk hasznosítani a megszer-
zett tapasztalatainkat, kellő önbizalom-
mal felvértezve szinte minden 
élethelyzetben megálljuk a helyünket.  
A lényeg, hogy merjük szabadon kimonda-
ni a véleményünket és élvezzük az életet.

Szerencsére ma a rohamosan fejlődő tech-
nikai újítások szabad utat adnak a kommu-

nikációnak. A kapcsolati tőke aranyat ér, 
és ha már egyszer kiépítettük, akkor nem 
árt ápolgatnunk is. Az Internet segítségé-
vel megismerkedhetünk bárkivel, bárhol és 
bármikor. Mára már nem akadály a távolság 
sem. Barátságaink fenntartására mától nem 
kifogás az időhiány, hiszen nem kell utazni, 
találkozni és még csak levelezgetni sem. 
Mindenkinek rendelkezésére áll az internet, 
legyen akár MSN, e-mail, IWIW, vagy a 
skype, és ez lényegesen megkönnyíti a dol-
gunkat. Régi ismerőseinket megtalálhatjuk a 
jól ismert közösségi oldalakon, és felfrissít-

hetjük a rég elfeledett barátságainkat. Már 
csak önmagunkra haragudhatunk, ha nincs 
öt percünk írni egy e-mailt a legjobb bará-
tunknak. A közlekedésben is megszűntek a 
korlátok, szinte nincs olyan hely a világon, 
ahova ne lehetne eljutni egy nap alatt. A 
vágyainknak csak a képzeletünk – no és a 
pénztárcánk – szabhat határt. 
Új tendencia az üzleti életben is azoknak a 
közösségi oldalaknak a népszerűvé válása, 
ahol a különböző érdekeltségű cégek veze-
tői virtuálisan kapcsolatba kerülhetnek egy-
mással. Kölcsönös szimpátia esetén később 
tárgyalnak, majd üzletet kötnek.
Az Internet az élet más területein is nagy 
segítséget nyújt. Ha nagyon elfoglaltak 
vagyunk, akkor ki sem kell mozdulnunk 
otthonról és online bevásárolhatunk. A cipe-
kedéssel sem kell bajlódnunk, hiszen egy kis 
plusz költséget felszámítva házhoz is szállít-
ják a kiválasztott árut. 
Tudnunk kell kezelni a mai világ vívmá-
nyait, ha szabadabbnak akarjuk magunkat 
érezni. Tartanunk kell a lépést az egyre 
változó környezetünkkel, mert „aki kimarad, 
az lemarad!”

Németh Lilla

Érezhetjük-e szabadnak magunkat a XXI. 
században? Megtehetünk-e bármit, amit 
szeretnénk, vagy korlátoznak bennünket? 
Manapság beszélhetünk belső és külső 
szabadságról. 
Általánosságban szabadnak mondhatjuk 
magunkat, hiszen oda utazhatunk, ahova 
szeretnénk, azt a szakmát tanulhatjuk, 
amelyiket akarjuk. Saját cselekedeteink-
ről külső befolyásolás nélkül magunk 
dönthetünk.

Be kell tartanunk azonban néhány alapvető 
szabályt és erkölcsi normát, amit szabad-
ságunk egyfajta behatárolásaként élhetünk 
meg. Vannak olyan helyzetek, amelyekben 
akár törvényileg, akár erkölcsileg korlá-
tozhatják cselekedeteinket. Jean-Jacques 
Rousseau szerint: „Az ember szabadnak 
született, de mindenütt láncokat visel.” Akik 
már dolgoznak, azok tudják, akik még nem, 
azok nemsokára megismerik, hogy a munká-
ban csak nagyon ritkán érezhetjük szabad-
nak magunkat. Kevés olyan ember van, aki 
megtalálja álmai munkáját, és a maga ura 
lehet. Törekednünk kell arra, hogy munkánk 
során is szabadnak érezhessük magunkat, 
munkakörülményeink elfogadhatóak legye-
nek. Sajnos ezt manapság igen nehéz meg-
teremteni. A munkajog által lehetőségünk 
nyílik szabadságra menni, ami a szó szoros 

értelmében – ha néhány hétre is –, de sza-
badságot és függetlenséget jelenthet szá-
munkra. Minél több munkában eltöltött év 
áll mögöttünk, annál több napot kapunk, 
hogy kipihenhessük magunkat, és kedvenc 
időtöltéseinknek hódoljunk. Minden ember 
másban találja meg a szabadság érzését. 
Vannak, akik a sportban élik meg, mások 
a szerelemben, az utazásban, a zenében. 

Csak tőlünk függ, miben keressük, hiszen 
mindenki más és más helyzetben teljesítheti 
ki önmagát. Leljük hát meg személyes sza-
badságunkat, és törekedjünk ennek megtar-
tására, hiszen rabságban élve boldogtalanok 
lehetünk, és torzulhat lelkivilágunk. Mert 
minden ember szabadnak született, és ezt az 
érzést keresi élete végéig.

Kórádi Ágnes

Szabadnak érzed magad?

 EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető



 A kollégium  

Egyél, Igyál, Jóbarát – Minsk

Európa közepén
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Erasmus in Lithuania

EXTERNÁLIÁK

Ebben a hónapban Tóth Attila harmad-
éves nemzetközi tanulmányok szakos 
hallgatóval készítettem rövid interjút, 
aki Litvániában tanult az Erasmus 
program keretében.

Melyik intézmény fogadott?
College of Social Sciences. A főiskola központ-
ja Klaipedában van, viszont mi Vilniusban, a 
fővárosban tanultunk, ahol a nemzetközi 
részleg működik.

Miért pont Litvániára esett 
a választásod?
Először is, mert ismeretlen volt számomra, 
másodsorban anyagi megfontolások vezet-
tek oda. Arra törekedtem, hogy a legjob-
ban kihasználjam az Erasmus program adta 
lehetőségeket. Olyan helyre utazzak, olyan 
országot ismerhessek meg, ahova várhatóan 

később nem jutok el. Ugyanakkor az is fontos 
volt, hogy a tanulmányi út ne a nélkülözésről 
szóljon, hogy ne csak alapvető élelmiszerekre 
kelljen az ösztöndíjamat költenem. Maradjon 
utazásra, bulikra, sörözésre a barátokkal. 

Számodra mit jelent a szabadság? 
Azt, hogy én irányítom a saját sorsomat. Én 
döntök arról, hogy mit cselekszem, hogyan 
reagálok a körülöttem zajló eseményekre. 
Csak rajtam múlik, hogy el tudom-e érni az 
általam kitűzött célokat. Jelenti azt is, hogy 
minden hibámért én felelek, magamnak kell 
rendbe hozni azokat.

Mi tesz téged szabaddá?
Én még nagyon messze járok attól, hogy sza-
bad legyek. Szerencsés vagyok, mert lehető-
ségem van arra, hogy ösztöndíjjal külföldön 
tanuljak vagy dolgozzak, de ebben nagy 
szerepe van a szüleimnek, akik mindebben 
támogatnak.

Szabad perceidet hogyan szoktad tölteni?
Boldogan és magányosan.

Milyen tárgyakat tanulsz/vettél fel? 
Főleg olyan tárgyakat választottam, amikről 
úgy gondoltam, a jövőben még hasznosak 
lehetnek, ugyanakkor hiányoznak az ÁVF-
es tanulmányokból. Mi NT szakon nagyon 
sokat foglalkozunk az Európai Unióval, 
nemzetközi szervezetekkel, diplomáciával 
és politikával, ugyanakkor szerintem hiá-
nyoznak az üzleti világban alkalmazható 
tárgyak. Ezért is tanultam – többek között 
– „Management and Management Control 
of International Companies”, „Strategic 
Planning of International Companies” tár-
gyakat.

Litván nyelvtanfolyam van? Jársz rá?
Az EILC program pont erről szól. Aki 
Erasmus programra megy egy olyan ország-
ba, amelynek a nyelve vagy kultúrája kevés-
bé ismert az Európai Unióban, lehetősége 

van részt venni egy nyelvi és 
kulturális kurzuson a főiskolai 
tanulmányokat megelőzően. Ez 
volt talán a legjobban szerve-
zett és leg”nemzetközibb” része 
a programnak. Itt ismertem meg 
azokat a barátaimat, akikkel 
végül Vilniusban a szabadidőm 
nagy részét töltöttem, még ha 
a többség más egyetemre ment 
is, mint én. 

Egyéb érdekes történések ott 
tartózkodásod alatt?
Nagyon sok kalandom volt. Ezek 
egy részét nem volt kellemes 
megélni. Utólag már csak arra 
emlékeztet, hogy mekkora kihí-

vás volt, és hogy bármi is történt, feltaláltam 
magam és megoldottam a problémákat. Sok 
rendhagyó utazásra emlékszem vissza bol-

dogan, de talán a legjobb pillanatok azok 
voltak, amikor vacsorát adtunk barátaink-
nak az apartmanunkban. Portugál és török 
barátunk kitett magáért a főzésben. Én a 
magyar házipálinkával járultam hozzá az 
estéhez. Lengyel, olasz és német barátaink 
pedig, – hogy egy közhellyel éljek – jelen-
létükkel emelték az est fényét. Amikor egy 
ilyen „színes” társaságban angolul vitattuk 
meg a „világ dolgait”, megértettük, hogy 
miről is szól az Erasmus program.

Üzensz valamit a hallgatóknak?
Aki csak teheti, pályázzon Erasmus tanul-
mányi és szakmai gyakorlati ösztöndíjra, 
illetve EILC kurzusra. A külföldi tanulmány-
út nemcsak a jövőbeni munkavállalás vagy 
továbbtanulás szempontjából hasznos, de 
egy életre szóló kaland is egyben. Együtt 
tanulni, dolgozni más országból érkezett 
hallgatókkal, megismerni szokásaikat, izgal-
mas és mulatságos.

További érdekességek Tóth Attila blogjában 
olvashatóak – http://ati.co.hu/blog

Köszönöm szépen a beszélgetést!

Szabó Attila

Szabó Attila
rovatvezető
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Milyen út vezetett jelenlegi pozíciójáig?
Válaszolhatnám azt is, hogy göröngyös, meg 
hosszú. De inkább azt a választ adom, hogy 
elég egyenes volt az út. Természetesen voltak 
nehézségek, de nekem annyi sok jó emlékem 
van az elmúlt időszakról, hogy biztos nem azt 
mondanám, hogy göröngyös, és legkevésbé 
azt, hogy hosszú. Már 55 éves vagyok, és azt 
érzem, hogy nagyon rövid az élet. Amikor az 
ember 20 meg 30 éves, sőt, még amikor 40, 
akkor sem érzi ezt igazán. Mindenkinek azt 
mondanám, hogy jól ossza be az idejét, mert 
nem mindegy, hogy az életünk folyamán mi 
történik velünk. Ha a saját utam állomásait 
kell sorolnom, sok szívemhez közeliről tudok 
beszélni. Legkiemelkedőbbek közé tartozik, 
amikor ’95 és ’98 között címzetes államtitkár-
ként a Kisebbségi Hivatal elnöke voltam, és 
amikor 2002-2003-ban a Szociális és Egész-
ségügyi Minisztérium helyettes államtitká-
raként dolgoztam. De tudok olyan időszakot 
is mondani, amikor általános iskolában alsó 
tagozatban tanítottam, majd felnőtteknek 
matematika módszertant oktattam. Ezt leg-
alább olyan sikeres, jó periódusnak tartom, 
mint amikor a Kisebbségi Hivatal elnökeként 
dolgoztam. Mind a két feladat nagyon sok 
kreativitásra adott lehetőséget. Olyan környe-
zetben, olyan emberekkel tudtam dolgozni, 
ami lehetővé tette, hogy egy adott területen 
más utakon induljunk el, mint a megszokott. 
Engem soha nem a járt út izgatott, hanem 
mindig a járatlan. Ettől egyetlen egy esetben 
tekintettem el az életemben, amikor – 50 éve-
sen – megtanultam gépkocsit vezetni…

Jelenleg a Szerencsejáték Zrt. Humán Igaz-
gatója. Hogy került ebbe a pozícióba?
Vezérigazgató úr már 2002-ben hívott ide 
engem, de hívott Csehák Judit is a Szociális 
és Egészségügyi Minisztériumba. Mellette 
döntöttem, s csak akkor gondoltam váltásra, 
amikor Csehák Judit megvált ettől a szaktár-
cától. Egyébként nagyon régi vágyam volt, 
hogy egyszer kipróbáljam magamat egy pro-
itorientált cégnél.

Nem is bántam meg, mert igazán izgalmas vi-
lágba kerültem. Ez alatt nemcsak a Szerencse-
játék Zrt. világát értem, ahol 1350 embert fog-
lalkoztatunk, és ahol sok lehetőséget, nagyon 
sokféle szolgáltatást nyújtunk a munkaválla-
lóknak. A piaci szektorban is sok olyan folya-
mat zajlik, például a felelős vállalatvezetéssel 
kapcsolatos koncepció adaptálása, aminek 
részesévé váltam. Tagja vagyok a Hungarian 
Business Forum női tagozatának. Körülbelül 
harmincan vagyunk női vezetők, akik rend-
szeresen találkozunk szakmai programok 
keretében és informálisan is. Mind a kettő jó 
lehetőségeket ad arra, hogy tapasztalatot cse-
réljünk és együttműködjünk.

Ön anyaként is nagyon sikeres, 
mondjon pár szót erről is. 
Nem tudom, hogy valóban ez a legmegfele-
lőbb kifejezés. Azért tudnék arról mesélni, 
hogy milyen felelősséget, és dilemmákat je-
lentettek a szerepeim. Ezek között anyának 
lenni mindig nagyon fontos volt. Persze nem 
az az érdekes, hogy én fontosnak tartom, ha-
nem az, hogy a gyerekeim is azt érzik, hogy 
az anyjuk mindig ott van mögöttük, ha szük-
ségük van rá. Két gyerekem van, egy 28 éves 
iam és egy 30 éves lányom.  A iam egy nagy 

állami intézménynél dolgozik, informatikai 
területen asszisztens. Számomra az ő szakmai 
eredménye azért nagy siker, mert az egyik 
szemét elveszítette. Boldog vagyok, hogy si-
került találni egy olyan intézményt, ahol ezzel 
együtt fogadták el őt. Ez bizony nagyon sokat 
jelent számomra.

Azt érzem, hogy olyan világ vesz bennünket 
körül, ahol a szép, magukat érvényesíteni 
tudó, legalábbis külsőleg egészséges embe-
reknek nagyobb esélyük van a sikerre. Na-
gyon sokszor csak a felszín a lényeges. 
A lányom, Szalóki Ági, énekes. Engem ma már 
úgy emlegetnek, mint Szalóki Ági mamáját, 
ami nagyon jó, mert ez egy állandó és jó sze-
repem. Ági rendkívül sikeres énekes itthon 
és külföldön is népzenészként, de különböző 
műfajokban olyan zenészként is, aki gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt képes ko-
moly zenei és közösségi élményt adni.

Változtatna valamin az életében?
Ez igazán jó kérdés! Éppen most vagyok az 
életemnek abban a szakaszában, amikor azt 
gondolom, komoly számvetést kell készíte-
nem. Értékelni kell a múltat, és meg kell fo-
galmazni, mi az, amit az élettől még nagyon 
szeretnék. 
Nem tudom, hogy mit csinálnék másképpen. 
Talán semmit. Már annál is inkább sem, mert 
olyan pálya áll mögöttem, aminek minden 
egyes elemét az iskolától a munkahelyekig, a 
nagyon különböző közösségekig szerettem, 
és egyetlenegyet ki nem hagynék belőle.

Mit tanácsol a mai diákoknak, 
iataloknak?

Mit tanácsolok? Hát feltétlenül azt, hogy le-
gyenek nagyon nyitottak a világra, nem ér-
demes túl sok időt behunyt szemmel tölteni. 
Iszonyú gyorsan változik minden. Aki ezt 
meg akarja érteni, annak nagyon stabil ér-
tékekkel, nyitottsággal és felelősséggel kell 
rendelkeznie. Senki nem születik ilyennek, 
hanem az életünk során ilyenné válhatunk. 
Ha egy iatal nem dolgozik a saját személyi-
ségén, ha nem tesz minden nap azért, hogy 
ezek az értékek benne stabilak legyenek, 
ha nem nyitott és felelős önmagával és a 
szűkebb és tágabb környezetével szemben, 
akkor azt gondolom, hogy nemcsak ő fog el-
veszni, hanem a világ is.
Gyakran hívnak meg előadást tartani – töb-
bek között az ÁVF-en is gyakran előfordulok 
– ilyenkor mindig próbálom a iatalok igyel-
mét arra is felhívni, hogy használják ki a fő-
iskolai éveiket a tanulásra, saját épülésükre, 
a feltöltődésre. Jól érzékelhető különbségek 
vannak a pályakezdő munkavállalók között. 
Aki jó eredménnyel végzett, az felkészülteb-
ben érkezik a munka világába. Aki egy-egy 
probléma láttán tudja, melyik volt tanárához 
vagy csoporttársához forduljon, könnyebben 
illeszkedik be. Azt látom, hogy a sikeres mun-
katársak mögött gyakran több évtizedes, az 
egyetemi-főiskolai években megalapozott tu-
dás és emberi kapcsolatok vannak. 

Hegyesiné Orsós Éva
A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. HUMÁN IGAZGATÓJA

       

„Boldogabb és sikeresebb, 
aki nemcsak a profi tot 

 hajszolja.”

 SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Szalóki Ági
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Szabadság. Szerelem. 
Nem először halljuk ezeket a szavakat 
együtt, sőt, sokak számára egyet 
jelentenek. 
Akik ebbe a kategóriába tartoznak, 
azoknak ajánlok egy olyan musicalt, ami 
több szempontból is megérint, 
intenzíven hat több érzékszervünkre is.

Across the Universe… keresztül az univer-
zumon. Ezt olvasva azt hihetnénk, hogy 
egy tudományos-fantasztikus sztori kellős 
közepébe csöppenünk, pedig ez hatalmas 
tévedés. A szerelmi történet a ’60-as évek-
ben játszódik. A hippik és a háború világa 
keresztezik egymást, a fiatalok a szabad sze-
relemben találnak megnyugvásra. Itt páran 

felkaphatják a fejüket, hiszen ezt már láttuk 
valahol. De hol is? Hát persze, a Hair-ben! 
Arra gyanakodhatunk, hogy koppintás, de 
nem így van! Ennek a darabnak az a külön-
legessége, hogy kivétel nélkül mindegyik 
dal egy-egy Beatles-sláger, és ez sokunkat 
kellemes nosztalgikus érzéssel tölt el. A 
hihetetlen vizuális megoldások pedig olyan 
hatással vannak ránk, mintha elkábítottak 
volna bennünket. Az ember úgy érzi, nem 
szeretné, ha vége lenne. Vagy legalábbis 
nekem ez jutott eszembe. 
Tényleg különleges film, bár inkább azoknak 
fog tetszeni, akik nagy Beatles rajongók, és 
nem riadnak meg a kicsit szokatlan, egyedi 
megoldásoktól. 

Donáczi Roxána

„És most szeretnék újra azzá 
válni, aki akkor voltam, mikor az 
akartam lenni, ami most vagyok.”

„Önmagunk szabadságának korlátai 
vagyunk...”

Donáczi Roxana
rovatvezető

Across the Universe
A SZERELEM ÉS A BEATLES ÖRÖK

Te is úgy gondoltad gyerekkorodban, 
bárcsak végre felnőtt lennél, 
és azt csinálhatnál, amit akarsz? 
Benned is ott voltak a világmegváltó ötle-
tek, amikre a felnőttek csak legyintettek? 
Te is úgy érezted, majd te megmutatod, 
nem leszel olyan, mint ők, akik mindig 
csak rohannak és panaszkodnak, hogy 
milyen jó lenne egy kis „szabadság”? 
Te majd azt teszed, amihez kedved van. 
Hiszen felnőtt leszel, nem parancsol 
neked senki. 

Én így gondoltam. Minden szombat este, 
amikor a szüleim nem engedtek el, megfo-
gadtam, hogy az elmulasztott estéket egy-
szer majd mind bepótolom, és a felnőtt-
kor maga lesz a paradicsom. Nem értettem, 
miért nem mászkálhatok éjjel egyedül, és 

mitől féltenek annyira. Miért pont velem 
történne valami?
Aztán hirtelen felnőttem, most már önálló 
életem van. És itt törvényszerűen követke-
zik a mondat: teszem a dolgom. Én döntöm 
el, mikor, mit csinálok. Nem tudom hogyan, 
de az évek során valahogy sikerült olyanná 
válnom, mint ők. Már nem kényszerít senki, 

csak én önmagam. Már tudom, mi a dolgom. 
Arra döbbenek rá, hogy a fene nagy köte-
lességtudat és felelősségérzet nem hagyja, 
hogy végre élvezzem a hőn áhított felnőtt-
kor iszonyú nagy szabadságát. Most jövök 
rá, hogy akkor voltam csak igazán szabad. 
Akkor, amikor a legjobban vágytam rá, és 
nem láttam, hogy ott van az orrom előtt. 
Hiszen akkor még nem voltak korlátok, nem 
kellett folyton bizonyítani, hogy a legjobb 
vagyok, nem kellett eleget tenni a rengeteg 
elvárásnak. Akkor még hittem benne, hogy 
más lehetek, és a felnőttkor nem más, mint 
móka és kacagás. Akkor még elhittem, hogy 
bármi lehetséges, és nem féltem semmitől. 
Nem ismertem a rosszat, és ha mégis talál-
koztam vele, ott volt anyuka-apuka, mint két 
rettenhetetlen testőr, vállukon a világgal, és 
ez elég volt ahhoz, hogy megnyugodjak. 
„És most szeretnék újra azzá válni, aki akkor 
voltam, mikor az akartam lenni, ami most 
vagyok.” Ismerős a mondat? Talán el kellene 
gondolkodnunk rajta, hogy mi emberek tel-
jesen normálisak vagyunk-e, a szónak abban 
az értelmében, hogy mindig másra vágyunk, 
mint ami van. Közben nem vesszük észre, 
hogy az van, amire régen vágytunk.

Forrás: Rapülők – Nem adom fel! 
Pontos szöveg: És az akarok lenni, 

ami akkor voltam, 
Mikor az akartam lenni, ami most vagyok.

Erőss Éva (Vyca)

KULTÚRA

Szerelemre szüle  ünk

Donáczi Roxána
rovatvezető

Felnő  kor = köteleze  ségvállalás



16  IKSZIKSZÍ  2009. ÁPRILIS www.avf.hu/xxi

EZERÍZŰ ÁVF
IKSZIKSZÍ – Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA lapja  |  Felelős kiadó: Antal János főigazgató  
XIII. évfolyam, 5. szám  |  Szerkesztőbizottság: Karcsics Éva, Germánné dr. Vastag Györgyi, Kőrösligeti Zsuzsa, 
Németh Zsuzsa, Trefszker Erika  |  Felelős szerkesztő: Trefszker Erika  |  Felelősszerkesztő-helyettes:  Sze-
gő Alexandra mb.  | Rovatvezetők: Belsőségek: Pálizs Brigitta, Externáliák: Szabó Attila mb. Arc: Trefszker Erika, 
Nekem8: Németh Lilla mb., Sport: Kórádi Ágnes mb., Kerekasztal: Hegybányai Orsolya, Siker: Nagy  Dániel mb. 
Karrier: Erőss Éva mb., Mappa: Szegő Alexandra, Kultúra: Donáczi Roxána mb.  | Munkatársak: Korrektor: Villányi 

Zsófi a | Fotós: Lőrinc Gábor mb. | Online szerkesztő: Buják Ádám mb. | Marketing: Kókai András mb. | Programszervezés: Fehér 
Renáta | Tördelés: Németh Zsuzsa | A szerkesztőség címe: 1114 Budapest, Villányi út 11-13. | Telefonszám: 06 1 / 381 8153  |  Web: 
www.avf.hu/xxi  | E-mail: ikszikszi@avf.hu  |  Nyomdai munkálatok: Dandera Bt.  | ISSN: 1216-2728


