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A CSAPAT
„Egy mindenkiért, mindenki egyért!”
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Szeptember 2-án került sor az idei tanévnyi-
tó ünnepségünkre. Dr. Sárközy Tamás rektor 
úr köszöntő beszédében hangsúlyozta, mi-
lyen fontos az idegen nyelv elsajátítása, ami-
hez nagyszerű lehetőséget biztosít a főisko-
la. Új diákjaink megismerkedtek a fontosabb 
szabályokkal, ezek betartását a gólyaesküvel 
pecsételték meg. A gólyák betekintést nyer-
tek a főiskolai életbe, s szemtanúi lettek 
annak, hogy érdemes itt tanulni. Hét hall-
gatónk részesült köztársasági 
ösztöndíjban. Ezt követően 
sor került az idei ÁVF-Díj át-
adására, amelyet Dr. Szakács 
Ferenc (Alkalmazott Maga-
tartástudományi Tanszék) és 
Skultéti Zsuzsanna (Záróvizs-
ga koordinátor) vehettek át. A 
szenátusi – frissen megválasz-
tott – tagjai között köszönthet-
jük idén Germánné dr. Vastag 
Györgyit, Dr. Pónusz Mónikát, 
Dr. Vig Zoltánt, vala-
mint Vas Máriát, akit 
idén újraválasztot-
tak. Az ünnepség vé-
gén a VoiceMasters 
színvonalas előadása 
kápráztatta el a kö-
zönséget. Őszinte el-
ismerésünk minden 
díjazottnak. A gó-
lyáknak eredményes 
tanévet kívánunk!

Fekete Nikolett 
Anna

Megkezdődött a 14. tanév

Nyertes pályázat A Karrier Irodák tevékenységének fejlesztésére kiírt 
TÁMOP pályázaton az ÁVF a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával, valamint a Heller 
Farkas Főiskolával közösen 88,4 millió forintot nyert a munkaerő-piaci érvényesülést segítő 
hallgatói szolgáltatások fejlesztésére, pályakövetési vizsgálatok végzésére, tehetséggondo-
zásra, valamint a már végzett hallgatókkal való kapcsolattartásra.                                                                                   

Kőrösligeti Zsuzsa

Ki milyen csapatot választ, lehet szó sport-
ról, baráti társaságról, szervezetről, bármi-
ről. Abban talán megegyezhetünk, hogy ma 
mindenki szeretne kitűnni az átlag közül. 
Szeretne egyedi és kivételes lenni. Ezt az 
érzést gyakran a csapathoz való tartozás 
adja meg azáltal, hogy valami olyannak 
leszünk részesei, amitől különlegesnek 
érezhetjük magunkat, valami pluszt kapunk. 
Tudjuk, tartozunk valahová, számíthatunk 
valakire, és valami mindig húz a társaság 
felé. Az idő múlásával a láthatatlan szálak 

egyre szövevényesebbé válnak, és szoro-
sabbra fűzik a kapcsolatot ember és ember 
között. Sok-sok közösen töltött idő, élmé-
nyek, átbeszélgetett délutánok, végigtáncolt 
éjszakák, egyre több egymással megosztott 
információ, számtalan apró közös kis titok, 
cinkos mosoly. Így lesz lassan idegen embe-
rek tömegéből összetartó emberek csapata. 
Az októberi számban ezt a témát jártuk 
körül, remélem a ti tetszésetekre is.

Erőss Éva 
GM/N/III.

Mindnyájan tartozunk valahová
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A gólyatábort mindenki úgy várta, hogy 
„úúú, na, most mi lesz, gólyaszívatás, hatal-
mas ivászat, bulik”, meg a többi szokásos. 
Hát ebből az elsőt kivéve mind teljesült! Min-
den este hatalmas bulik voltak, ahol a tábor 
elég nagy része rázta magát, italból se volt 
hiány, hangulatból meg aztán végképp nem. 
Már az első este összeszoktak a csapatok, 
aztán második nap délelőtt meg kellett mu-
tatni, hogy mennyire is: közös indulót kel-
lett írni, ezt a produkciót előadni. Zászlók is 
készültek, méghozzá nem is akármilyenek! 
Ezek után jöttek a sportesemények és a kü-
lönböző játékok, amelyek osztatlan sikerét 
leginkább a bikáról lezuhanó emberek mo-
solya, vagy a temperás vízzel lelocsolt, de 
mégis fülig érő szájjal mászkáló gólyák látvá-
nya igazolta. Este aztán jött az éjszakai túra, 
amelyről minden részletet nem árulnék el, 
csak annyit, hogy nem volt olyan ember, aki 

ne élvezte volna, és ne a tábor egyik legjobb 
estéjeként emlékezne rá. Természetesen 
utána buliztunk is! Másnap különböző szer-
vezetek mutatkoztak be nekünk, gólyáknak, 
majd humoros formában maguk a tanárok 
is bemutatták egymást. Letették az esküt, 
hogy mindent megtesznek, hogy jó legyen 
nekünk a főiskolán. (Antal úr őszintének 
nem nevezhető mosolya a végén némi két-
séget ébresztett néhány emberben…) Aztán 
a délelőtt egész gyorsan elment, s a délutáni 
pörgés helyett a rossz időre való tekintettel 
a tábor inkább kipihente magát, hogy ké-
szüljön az esti ináléra. Nem is kellett sokat 
várni, már mindenki a plenárisban állt a 
csapata társaságában, és a csodálatos záró-
műsor után különböző őrült feladatoknak 
felelt meg. Természetesen ezek után jött a 
2009-es gólyatábor utolsó nagy bulija, ami 
méltó módon rávert az összes többire. Kis 

ilmszakadás után másnap felvirradt az utolsó 
plenáris – a west virginia azóta is zúg a fejem-
ben…. Amikor aztán végül már mindannyian 
igazán ÁVF-esnek érezhettük magunkat,  elin-
dult haza a vonat, rajta velünk, tele nagyon jó 
érzésekkel.

Germán Ákos NT/I/N.

Hogy lehet az iskolakezdést diákok számá-
ra várt eseménnyé tenni? Erre a kérdésre 
egy választ tudok adni: gólyatábor.
Ez az esemény az oka annak is, hogy míg be-
iratkozáskor feszengve álltak a leendő hall-
gatók az aulában, az évnyitót már mosolygós 
csapatokba verődve várták.
A „kis” társaság augusztus végén Balaton-
szemesen verte fel a környék csendjét. Érke-
zéskor megtudtuk a szoba és csapatbeosztá-
sokat, amit a különféle szakokból vegyesen 
állítottak össze. Jó ötlet volt, ez kedvez an-
nak, hogy ne szűküljön be az ismeretségi kör 
(hisz a csoporttársait az ember előbb-utóbb 
úgyis megismeri). Ment a „harc” a pontokért. 
Talán nem én voltam az egyetlen, aki aggó-
dott a gólyákat érintő kihívások miatt, de a 
középiskolában tapasztalt feladatokkal el-
lentétben ezeket mi is élveztük. Semmi nem 
volt kötelező, de egy jó csapatért elég sok 
dolgot bevállal az ember… 

A programok a cowboy témára épültek. (Még 
egy felbőszült bikát is szereztek.)
Természetesen az esti buli sem maradhatott 
el, amelyben a színek voltak nagy segítsé-
gükre az ismerkedni vágyóknak. Az éjsza-
kázásból magukhoz térőket reggeli várta, 
majd jött az elmaradhatatlan plenáris, ami 
felrázta a résztvevőket és felvázolta a napi 
programokat.
A szervezőktől, oktatóktól – iskolai életben 
aktív tagok – sok segítő információt kaptunk 
a továbbiakban történő eligazodáshoz. A lé-
nyeg: Kérdezz bátran! Informálódj!
Az utolsó este a szervezők által bemutatott 
előadásokon könnyesre nevettük magunkat.
Néhányan hangtalanul, az esti partikon való 
üvöltözéstől megnémulva távoztak a táborból.
Ezúton köszönöm meg a szervezőknek azt 
a rengeteg munkát és időt, amit a GT szer-
vezésébe és kivitelezésébe fektettek. Bizto-
síthatom, hogy megérte, hiszen minden tá-

borozótól – akivel beszéltem – csak pozitív 
visszajelzéseket hallottam.

Szőke Szilvia RSZ/I/N.

BELSŐSÉGEK

Az éjszakai élet nem áll meg a gólyatábor végével, hanem csak 
most veszi kezdetét…
Az ÁVF Gólyatábor After Party ismét lehetőséget nyújtott egy újabb 
fergeteges bulira a Kaméleonban. Már este 11-től elkezdtek szállin-
gózni a gólyák, és milyen jól tették, hiszen a korán érkezőket welcome 
pezsgővel fogadták. Éjfélre tele volt a táncparkett, ugyanis ilyen pör-
gős zenék mellett alig lehetett megállni, hogy valaki ne táncoljon. A 
jó hangulatról a főiskola rezidens Dj-je, Dévényi D. és az r’n’b ritmu-
sok felelőse, Dj Cheezy  gondoskodott. Az italakciók szintén hozzá-
járultak ahhoz, hogy mindenki a legjobban érezze magát. Ahogyan a 
gólyáktól  is megtudtam, ez a buli legalább annyira jól sikerült, mint 
a gólyatábor. A jó hír, hogy nincs megállás…még rengeteg élmény vár 
Rátok a főiskolás évek alatt!
  Fekete Nikolett Anna

ÁVF Gólyatábor After Party

Gólyatábor férfi  szemmel

Gólyatábor női szemmel



Rövid 
hírek
Mesterszak az ÁVF-en
Elindult az első vállalkozásfejlesz-
tés mesterszak az ÁVF-en! A rend-
kívül népszerű szakra több száz 
jelentkezőből 37 fő nyert felvételt, 
köztük ÁVF-es dolgozóink is. A kétéves 
mesterképzés végén okleveles köz-
gazdászként végeznek hallgatóink. 
November 15-ig lehet jelentkezni a 
2010. februárban induló keresztféléves 
mesterképzésre, valamint a szakirányú 
továbbképzésekre és az EU pályázat-
író kurzusra. Mindezekről bővebb 
információkat találhatsz a frissen 
megjelent felvételi tájékoztató füzet-
ben.

Kerekasztal-beszélgetés 
a sikeres állami 
intézményekről
2009. október 15-én, 13 órakor, a 300-
asban, a siker titkáról beszélget rekto-
runk, Prof. Dr. Sárközy Tamás, három 
népszerű állami intézmény vezetőjével, 
Dr. Baán Lászlóval a Szépművészeti 
Múzeum igazgatójával,  Prof. Dr. Persá-
nyi Miklóssal a Fővárosi Állat- és 
Növénykert főigazgatójával és Dr. Such 
Györggyel a Magyar Rádió elnökével. 

Újra TDK!
A TDK-ra való jelentkezés október 
2-án lezárult. A dolgozatokat október 
30-ig kell leadni. Minden információt 
megtalálhattok az avf.hu/tdk oldalon. 
Látogatóként is érdemes felkeresni 
a konferenciát, ami november 30-án 
kerül megrendezésre.

Ezerízű ÁVF
Novemberben ismét részesei lehetünk 
egy felejthetetlen gasztronómiai és 
kulturális élménynek! Mindenképp 
gyere el november 25-én szerdán, 
ismerd meg, és élvezd más nemzetek 
különleges ízvilágát!

Felújítások az ÁVF-en
Idén nyáron ismét rengeteget szépült 
főiskolánk. Káprázatmentes lámpates-
teket, új székeket, padokat, linóleu-
mot kaptunk. A folyosók, toalettek, 
tantermek tisztasági festésére, a fűtési 
rendszer korszerűsítésére, és az ötödik 
lakás-kollégium  átadására,  valamint a 
liftek korszerűsítésére került sor.
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BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
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A Tudományos Konferenciát az idén 
november 10-én 9 órától rendezzük meg. 
A központi téma az e-világi trendek, az 
internet hatása a társadalomra, 
a gazdaságra és a politikára.

Akik részt vesznek ezeken a színvonalas, ki-
váló előadók által tartott előadásokon, azok-
nak garantáltan bővül az ismeretük, ebben 
a jelenlegi életünkben nagy szerepet játszó 
témában. 

A tervezett előadások délelőtt:
Szabó Katalin, Hámori Balázs: Virtuális és 
hálózati gazdaság.

Csepeli György: Az internet hatása a ma-
gyarországi társadalmi egyenlőtlenségekre. 
Verebics János: Az elektronikus közszolgál-
tatások jogi szabályozása.
Délután hat szekcióban folytatódik a konfe-
rencia. A programot keresd a honlapon!
Várunk mindenkit sok szeretettel, és sok si-
kert kívánunk a résztvevőknek!

Fekete Regina

Ebben az évben 11. alkalommal került meg-
rendezésre főiskolánkon az ÁVF-Nap, amely-
nek idén első ízben része volt az Állásbörze. 
A rendezvény különlegessége, hogy a hall-
gatók szervezik, az idén a Gazdálkodási és 
menedzsment szak III. évfolyamának vállal-
kozásszervező-, és humán erőforrás szak-
irányos hallgatói. A csapatnak – az egész 
rendezvény előkészítésén, megszervezésén 
kívül – biztosítani kellett a rendezvény anya-
gi hátterének nagy részét is. 
A befolyt támogatások megmaradó ré-
széből a hallgatók közös döntése alapján 
a Bethesda Gyermekkórház kisgyermekei 
számára 100.000 Ft értékben játékokat 
vásároltunk. 
Az adományt nagy örömmel fogadták a kór-
házban, mivel az általunk kiválasztott játé-

kok hozzájárulnak a beteg gyermekek kész-
ségfejlesztéséhez is.

Ódor Péter GM/N/IV 

Az ÁVF-Nap és az Állásbörze szervezői 
kétnapos jutalomtréningen vehettek 
részt a Római parton, ahonnan az alábbi 
élménybeszámolót kaptuk.
Egy szép májusi napon útnak indult a HR-esek 
kis csapata kiegészülve az ÁVF-Nap legjobb 
szervezőivel. De hogy hova, azt nem tudtuk. 
Itt kezdődtek a rejtvények, feladványok, izgal-
mak, és ez a felejthetetlen hétvége. 
A jövőben jártunk, és küldetés várt ránk. „La-
josok”, „Űrkukacok” és a „Speedship” csapat 
űrhajóba szállt és mindent megtett, hogy 
megtalálja azt a földlakót, aki megmentheti 
az emberiséget. Miközben egyik állomásról a 
másikra jutottunk, igazi csapattá kovácsolód-
tunk. Megtaláltuk az elrejtett aranyat, még a 
májusi eső sem állított meg minket. Megmász-
tuk a karrierlétrát, kisebb kommunikációs ne-
hézségekbe ütközve ugyan, de bejártuk éjjel a 

Brekeke-telepet. Másnap megalkottuk álma-
ink iskoláját, zenekart alapítottunk, és arra is 
fény derült, hogy hiába a sok jó ember, mégse 
mindig fér el annyira kis helyen. 
Jókedvűen, rengeteg élménnyel gazdagodva 
mindhárom csapat sikeresen teljesítette a 
küldetést. Megmentettük a Földet!
Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Szegő Alexandra

BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Magyar Tudomány 
Ünnepe 2009

Hallgatóink adománya

Kezünkben az emberiség 
sorsa
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Az oktatási és kulturális miniszter min-
den tanévben köztársasági ösztöndíjat 
adományoz a felsőoktatási intézmények 
kimagasló teljesítményt nyújtó, államilag 
támogatott képzésben részt vevő hallgatói 
részére. 

A megítélt ösztöndíj egy tanévre szól. 
Szeptember 2-án, azaz a tanévnyitó nap-
ján került sor főiskolánkon a köztársasági 
ösztöndíjak átadására. Ebben a hónapban 
a csapat a témánk, ezért úgy gondoltam, 
arról kérdezem a friss ösztöndíjasokat, 
vajon teljesen önállóan, vagy némi segítség-
gel érték-e el ezt a kitüntetést. Mivel elég 
ritka dolog, hogy első évfolyamosok érnek 
el ilyen kitűnő eredményt, ezért őket faggat-
tam „titkaikról”. A válasz nagyon tanulságos 
volt számomra: „Év elején, amikor hallottam 
erről a lehetőségről, hogy köztársasági ösz-
töndíjra lehet pályázni, még nagyon távo-
linak tűnt, és nem tudtam, hogy sikerül-e 
elérnem, de célként tűztem ki magam elé. 
Arra tanított édesanyám, hogy ha valamit 
igazán akarsz, akkor küzdj meg érte, de 
csináld szeretettel! Megfogadtam a tanácsát. 
Amikor most az évnyitón a  kezemben tar-
tottam az oklevelet, leírhatatlanul jó érzés 
volt. Nem mondom, hogy könnyű, és azt se, 
hogy tanulás nélkül meg lehet csinálni, de 
az biztos, hogy nekem se sikerült volna ezt 
a díjat elérnem az évfolyamtársaim, a bará-
taim, és a tanáraim segítsége nélkül. Úgy 
gondolom, hogy a köztársasági ösztöndíj 

nem csak saját érdem, hanem azoknak az 
embereknek az önzetlen segítsége is, akik 
a tanév folyamán segítettek abban, hogy 
az akadályokat könnyebben vegyem.”  Ha 
olyan környezet vesz minket körül, ahol 
támogatják elképzeléseinket, segíteni tudják 
munkánkat, akkor valószínűleg a nehéznek 
tűnő munka is könnyebb lesz. Tudni fogjuk, 
kire lehet számítani, ha nehézségbe ütkö-
zünk, és felénk nyújtják a kezüket, hogy 
átsegítsenek az akadályokon. Gratulálunk az 

ösztöndíjat elnyerőknek, név szerint Kókai 
András Alexnek (GM/IV.), Kabir Aminának 
(NT/III.), Rigó Mártának (NT/III.), Nagy 
Fruzsinának (NT/III.), Fekete Nikolettnek 
(GM/II.), Fekete Reginának (GM/II.) és 
Gruber Anitának (NT/III.).

„Ez a köztársasági ösztöndíj, ha beszél-
ni tudna, elárulná, hogy őt megszerezni 
CSAPATMUNKA .”

 Strupka Diána

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető

Egy szervezet sikerének elengedhe-
tetlen eleme a háttérben „szorgos 
hangyák” módjára dolgozó csapat. 
A vállalatok számára sokat jelent a 
munkatársak szaktudása, felkészült-
sége, azonban a hatékonyság meg-
sokszorozódik, ha az egyes emberek 
a tudatos fejlesztés folyamatában 
csapattá érnek, és egymást segítve, 
kiegészítve, kreatívan, jó hangulat-
ban tevékenykednek a sikerek eléré-
se érdekében. Ehhez járul hozzá a 
csapatépítő tréning. Az üzleti élet-
ben az egyik legfontosabb kérdés az 
emberekkel való ösztönző bánásmód. 
A siker a legtöbb esetben azon múlik, 
hogy a vezetők képesek-e megnyer-
ni az embereket a saját elképzelé-
seiknek. A csapatépítés célja, hogy 
közelebb hozza a munkatársakat 
egymással, de általa nem csak kollégáinkat 
ismerhetjük meg, hanem önmagunkhoz is 
közelebb kerülünk. Segít felfedezni kihasz-
nálatlan képességeinket, amelyeket a csapat 
hasznára fordíthatunk. Egy csapatépítő tré-
ning során különböző mesterségesen kiala-

kított élethelyzeteket állítanak a résztvevők 
elé, amit együtt kell megoldaniuk. Minden 
egyes feladat elvégzése után a friss élményre 
alapozva, a vezetők segítségével dolgozzák 
fel a tapasztalatokat, ültetik át az új isme-
reteket a mindennapi munkahelyi gyakor-

latba. Az országos hálózattal rendel-
kező cégek munkatársai a trénin-
gek során tapasztalatot is cserélnek 
munkamódszereikről. A szervezők a 
tréningeket különféle színes progra-
mokkal teszik érdekesebbé, ilyen pél-
dául a raftingolás, vagy valamilyen 
sportesemény, kulturális rendezvény, 
esetleg egy kellemes vacsora a prog-
ram lezárásaként. Ezek a kellemes 
események segítik elfeledni a min-
dennapi munka fáradalmait. Így a 
kollégáknak alkalmuk van munkán 
kívül is megismerkedni egymással, 
és akár szoros barátságok is kötőd-
hetnek. A csapatépítő tréningeket 
évtizedek óta alkalmazzák sikerrel 
és nagy hatékonysággal. Az utóbbi 
pár évben számos olyan cég is ala-
kult, amely kimondottan csapatépítő 

tréningek szervezésével foglalkozik. A jól 
felépített tréning nemcsak a csapatmunkát 
erősíti, hanem az egyéni képességek fejlesz-
tését is, és ezen felül változatos élményekkel 
gazdagodhatunk általa.

Strupka Diána

Csapatépítő tréningek kora

Egyedül nem megy
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Már két éve vagy a Hallgatói 
Önkormányzat vezetője.
Mi motivált a csatlakozásra?

Amikor először hallottam a HÖK-ről, még 
elsős voltam a reklámszervező szakmene-
dzser szakon. Azért jelentkeztem közéjük, 
mert a Programszervező Team tagja akar-
tam lenni, ahová be is választottak. Innen 
már egyenes út vezetett a képviselővé válás-
hoz. Imádom a nyüzsgést és a szervezkedést, 
de alapvetően nem csak rendezvényszer-
vezés vonzott a HÖK-be, hanem az, hogy 
itt lehetőség van a közért, a közösségért 
való tevékenykedésre, ami születésem óta 
lételemem.

Köztudott, hogy a HÖK-ben 
mindig együtt vagytok, 
a szabadidőtöket is szívesen 
töltitek együtt. Hogyan lett a 
Hallgatói Önkormányzatból 
baráti társaság? Mennyire kell 
ehhez tudatos munka?

A kezdet kezdetén természetesen nem így 
volt, de kimondtad a kulcsszót: tudatos-

ság! A két évvel ezelőtt össze-
állt kis társaság elhatározta, 
hogy igazán jó csapattá szervezi 
magát. Ehhez jobban meg kel-
lett ismerkednünk, hogy meg-
értsük és elfogadjuk egymást, 
tehát rengeteg közös szabad-
idős programot szerveztünk. 
Ennek az lett az eredménye, 
hogy amikor a tavaly augusz-
tusi első hivatalos ülésünkön 
megkérdeztük, kivel mi történt 
a nyáron, a válasz ennyi volt: 
„Egész nyáron Veletek voltam!” 
Megismertük, megszerettük 
és elfogadtuk egymást, tisztá-
ban vagyunk egymás pozitív és 
negatív tulajdonságaival, ezál-
tal pedig mind a munkában, 
mind a magánéletben tudjuk 
segíteni a másikat.

Mi szerinted a HÖK sikerének a 
titka?

Közös célok és csapatmunka. Olyan célokat 
tűztünk ki maguk elé, amelyekkel mindenki 
tud azonosulni, amelyek mindenki számára 
értéket képviselnek. Így mindannyian lel-
kesen tudjuk végezni a dolgunkat, a megva-
lósításhoz pedig jó teamet kell alkotnunk. 
Csapatunk legnagyobb erőssége (de néha 
a legnagyobb hátránya is), hogy ez valóban 

baráti társaság. A tudat, hogy együtt végez-
hetjük a feladatunkat, hatalmas lendületet 
képes adni, de ha a csapattagok közt épp 
nincs harmónia, meglehetősen rányomja 
bélyegét a lelkesedésünkre és a munkánkra 
is.

Legutóbbi nagysikerű 
rendezvényeitek közé tartozik 
a Gólyatábor. Mennyire okozott 
gondot az egymás számára 
idegen emberek csapatokká 
kovácsolása?

Nagyon sokat készültünk erre a feladatra. A 
gólyatábor szervezői gárdája olyan felsőbb 
éves hallgatókból állt össze, akik személyisé-
güknél fogva képesek összehozni, lelkesíteni 
és segíteni a kis újoncokat. A szervezőkkel 
előre begyakoroltuk az ismerkedős játéko-
kat, rengeteg különböző helyzetet elemez-
tünk. Olyan programokat állítottunk össze, 
amelyek alapvetően összekovácsolják az 
embereket. A gólyák visszajelzései alapján 
ezt sikerült is megvalósítanunk, tehát egyál-
talán nem jelentett gondot a csapatépítés.

Mi a következő esemény, 
amit véletlenül sem szabad 
kihagynunk?

Következő nagy volumenű rendezvényünk az 
október 22-i gólyabál lesz. A gólyáknak idén 
is ingyenes a belépés. Hagyományainkhoz 
híven megrendezzük a Bálkirály és Bál-
királynő választást, amelyre már a bál előtt 
be lehet majd nevezni a jelölteket. Az elma-
radhatatlan nyitótánc után pedig színvona-
las műsorral, őrületes bulival és sok megle-
petéssel várunk mindenkit!

Erőss Éva (Vyca)

Majoros Viktória 
a HÖK elnöke

 ARC
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KARRIER

2006 júliusa óta dolgozol
a főiskolai csapatban, 
milyen volt a beilleszkedés?

Úgy érzem, könnyen beilleszkedtem. Mielőtt 
a karrier iroda elindult, két évig külsősként 
az ÁVF-Napok szervezésében vettem részt. 
Így már volt némi ismeretem a főiskoláról 
és a légkörről, amiben nagyon jól éreztem 
magam. A két év alatt betekintést nyertem 
az itteni életbe. Tetszett a hangulat, a szem-
lélet, a gyakorlati oktatás, és a hallgatókkal 
is jól tudtam együtt dolgozni. Biztos voltam 
benne, hogy be tudok illeszkedni ebbe a csa-
patba. A feladat, amellyel megbíztak 2006 
nyarán, nagy kihívás volt számomra, öröm-
mel vállaltam. Egy új tevékenységet, szer-
vezeti egységet indíthattunk el a főiskolán, 
a hallgatóknak nyújtott új szolgáltatásokkal 
sokat tudunk segíteni az elhelyezkedésükben.

Tavaly első ízben került megren-
dezésre az Állásbörze az ÁVF-Nap 
keretében. Milyen tapasztalato-
kat jelentett ez a munkádban?

Az a számszerűsíthető tény, hogy a 17 HR 
szakirányos hallgató a gazdasági válság 
okozta nehézségek ellenére harminc céget 
tudott meggyőzni arról, hogy érdemes eljön-
ni, nem is lehet más, csak siker. Mivel először 
szerveztünk állásbörzét, nagyon sok tapasz-
talatot szereztünk. Tanultunk mind a kiállító 
cégek és látogatók visszajelzéseiből, mind a 
szervezésben a magunk által szerzett tapasz-
talatokból. Ezeket figyelembe véve indulunk 
neki a következő állásbörze szervezésének, 
ebből is hagyományt szeretnénk teremteni. 
A kiállító cégektől rendkívül jó visszajelzé-
seket kaptunk, dicsérték a hallgatók remek 
szervező munkáját.

Hogyan tudtál együttműködni 
a hallgatókkal?

Ez a munka ajándék volt számomra, és 
nagyon boldogan dolgoztam a hallgatókkal. 
Egyben óriási kihívást is jelentett. A válság-
hangulat különösen nehezítette a helyze-
tünket, így pár álmatlan éjszakám nekem 
is volt. A hallgatókkal együtt én is átéltem a 
szervezés különböző fázisait. Gondolok itt a 
kudarcélményekre, a kezdeti csüggedésre, 
kétségbeesésre, és aztán az óriási lendület-
re, lelkesedésre, örömökre, sikerélmények-
re. Amint közeledett az állásbörze időpontja, 
már senki sem törődött az órarendi beosz-
tással, az irodám átalakult stábszobává, min-
dig ott voltak a hallgatók, akik különféle 
táblázatokat, állásajánlatokat, cégfeliratokat 
terveztek, és a szervezéssel foglalkoztak. 

Mindenki tette a dolgát és megtalálta a neki 
legjobban passzoló feladatot. A sok közös 
munka és élmény csapattá kovácsolta a szak-
irányos hallgatókat, ahol a végére mindenki 
a sajátjának érezte a rendezvényt. A közös 
célért hajlandók voltak rengeteget dolgozni, 
ami egy új, eddig nem tapasztalt közösségi 
élményt adott mindenkinek. 

Milyen csapatokat erősítettél 
eddig?

A diploma megszerzése után a KISZ-ben 
kezdtem el dolgozni, hét évig kulturális prog-
ramok, amatőr művészeti fesztiválok, tábo-
rok, Ki-mit- tud?-ok szervezésével foglalkoz-
tam. Nagyon jó csapat volt. Van, akivel azóta 
más munkahelyen ismét együtt dolgoztunk. 
Később a Fővárosi Önkormányzathoz hívtak. 
Az akkori Ifjúsági és Sporthivatalban mi 
hoztuk létre a ma már széles körben ismert 
és patinásnak számító fővárosi szünidei 
gyermek programsorozatot, a Szüni Dödő 
Játéksorozatot, amelynek keretében 17 évig 
szerveztem a fővárosi közművelődési intéz-
mények, múzeumok, sportlétesítmények 
gyermekeknek szóló szünidei programjait. 
Valódi csapatmunka keretében találtunk ki 
jobbnál-jobb kreatív gyerekprogramokat 
a nyári szünidőre. 2003-ban kerültem az 
oktatás közelébe, három évig az Oktatási 
Minisztériumban dolgoztam tanácsadóként. 
Onnan jöttem a főiskolára 2006-ban. 
Szerencsés vagyok, hiszen minden eddigi 
munkahelyemen jól éreztem magam, nagyon 
jó közösségekben dolgozhattam, ahol máig 
tartó barátságok születtek.
 
Mit tudhatunk még rólad? 
Milyen Kőrösligeti Zsuzsa 
a főiskolán kívül?

Soha nem unatkozom. Nagy a családunk, 
mindig igyekeztem a mozgatórugója lenni 
a családi eseményeknek, közös programok-
nak, a problémák közös megoldásának. 
A család után a barátaim töltik be a leg-
fontosabb szerepet az életemben. Tizenöt-, 
húszéves baráti kapcsolatokat ápolunk. 
Ehhez persze tudatosság is kell. Megvannak 
a jól bevált, közös, visszatérő programjaink. 
Nyaranta evezni járunk a Dunára, Tiszára, 
Szigetközbe. Rendszeresen túrázunk. Az 
elmúlt hétvégén megkerültük a Balatont 
három napos biciklizéssel. Minden tavasszal 
és ősszel elmegyünk többnapos gyalogtú-
rákra. Telente pedig nem hagyjuk ki a közös 
síeléseket és a közös szilvesztereket sem. 
Minden programunknak van szervezője, 
kinek milyen az érdeklődési köre, aszerint 

vállalja a társaság mozgatását. Én általában 
a színházi, mozi, koncert programok gazdája 
vagyok, de egy közös vacsorát is szívesen 
kezdeményezek. Egyébként száz százalékig 
közösségi ember vagyok. Dolgozni sem sze-
retek egymagam. Egy jó könyvvel azonban 
egyedül is jól érzem magam, szívesen olva-
sok.

Milyenek az emlékeid a főiskolás 
éveidről?

Nagyon mozgalmas évek voltak. Eszter-
gomban, ahol kollégista voltam, soha sem 
ücsörögtünk a szobában. Állandóan együtt 
voltunk a csoporttársaimmal a közös prog-
ramokon. Visszatekintve úgy érzem, hogy 
minden percet kihasználtunk arra, hogy 
együtt legyünk, azért mert így éreztük jól 
magunkat. Akkor ez nem volt tudatos törek-
vés, de ma már tudom, hogy az akkor kiala-
kult kapcsolatok alapozták meg az életre 
szóló barátságokat. Rendszeresen eveztünk 
a Kis-Dunán, hetente jártunk Pestre szín-
házba, koncertre, hogy láthassuk például 
Cseh Tamást, vagy a Győri Balett előadásait. 
Minden ősszel éjszakai műszakban dolgoz-
tunk a pilismaróti gesztenye feldolgozóban, 
filmforgatásokon statisztáltunk, hogy legyen 
zsebpénzünk. Megtaláltuk az egészséges 
egyensúlyt a kötelezettségek és a szórako-
zás között.

Mindig meg szoktuk kérdezni 
a riportalanyainktól, hogy mit 
üzennek a hallgatóknak. Neked 
milyen üzeneted van hozzájuk? 

Használjátok ki a főiskolai éveket! Legyetek 
sokat együtt! Aktívan töltsétek közösen az 
időt! Ne húzódjatok vissza az órák után! 
Ezekben az években alapozhatjátok meg a 
barátságokat, amivel az életben adódó nehéz-
ségek sokkal könnyebben leküzdhetők!

Erőss Éva (Vyca)

ARC

Száz százalékig közösségi ember vagyok

Kőrösligeti Zsuzsa 
a főiskola Karrier Irodájának vezetője,
és az Ikszikszí szerkesztőségi tagja



Csütörtökön is van buli.1. 

A hét közepén is kelhetsz 12-kor.2. 

Nem szégyen, ha nincs pénzed, mivel 3. 
a főiskolásoknak egyébként sem 
szokott lenni.

Amikor egy marék apróval akarsz 4. 
vásárolni a hónap végén, már nem 
lepődik meg a boltos néni.

Neked szól a nyár: félsziget, sziget, 5. 
bestfest… meg még az október is, az 
Oktoberfest.

Vizsgaidőszak után nem kell semmit 6. 
csinálni, csak kipihenni a nagy 
„STRESSZT”.

6 dolog, 
ami igazolja, 
hogy jó dolog 
diáknak lenni

Rejtvény
A Csongor és Tünde szerzője1. 
A régész igéje2. 
Mosó …; mesehős3. 
A tasmán ördög családfája4. 
Fegyveres had 5. 
A legkisebb elemi részecske6. 
 Shakespeare nyelve7. 
R8. omulus és Remus apja a monda szerint 

A9.  fogadás ára

A szem a szerve10. 

Bács-Kiskun megye székhelye11. 

Viccek 
Eeee- dit (gólyatábor) feledhetetlen vicceiből
Két pogácsa beszélget:
– Képzeld! Felvételiztem az ELTE pszicholó-
gia szakára!!!
–És, felvettek???
–...Te hülye vagy?! Egy pogácsát?!?!?! 

Két muffin beszélget a sütőben:
– Te, itt nagyon meleg van!
– Te jó ég! Egy beszélő muffin!

Megy a farkas az utcán,
s meglátja a nyuszikát a sarkon 
egy nagy baseballütővel. 
Megkérdezi:
– Mit állsz itt, nyuszika?
– Bosszút.

Szúnyogmama betakarja kicsinyeit, 
és így csitítja őket:
– Ha most szépen elalusztok, holnap elvisz-
lek benneteket a nudista strandra.

Oroszlán: Csináljunk bulit!
Béka: Igeeen! Lesz buliiii!
Krokodil: Hozok kaját!
Béka: Yesss! Lesz buliii, lesz kajaaa!
Oroszlán: Hozok piát!
Béka: Micsoda party! Lesz kaja, pia!!
Krokodil: Hozok nőket!
Béka: Yess! Lesz buli, kaja, pia, és nők!
Oroszlán: Ezt a kis zöld bunkót meg itt 
hagyjuk!
Béka: És nem jön a krokodil!!!!!! 
Yesssssss!!!!
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Álomból valóság: 
főtáblán a LOKI
Ha a nyáron történt sporteseményekre 
gondolok, nem is írhatnék másról, csak a 
Debreceni VSC parádés teljesítményéről. 

A történet még júniusban kezdődött, amikor 
megnyerte az NB I-es labdarugó bajnoksá-
got a Loki csapata, amivel kvalifikálta magát 
a Bajnokok Ligájának 2. selejtező körébe. 
Első ellenfelünk a svéd bajnok, Kalmar 
FF csapata, akiket az első meccsen remek 
második félidős teljesítménnyel sikerült 
itthon Varga János és Kiss Zoltán góljával 
elverni. Jöhetett is a visszavágó, ami ismét 
egy Varga találattal indult. Azt hittük, hátra- 
dőlhetünk, ám a találkozó végére három gólt 
berámolt a kapunkba a Kalmar, volt miért 
izgulunk. Azonban több találat nem esett, 
így idegenben rúgott góllal sikeresen vette a 
magyar csapat az első akadályt. A következő 
ellenfél Észtország első számú csapata, a 
Levadia Tallinn volt, akiket sikerült először 
idegenben, majd Debrecenben is egyaránt 
1:0-ra megverni Leandro és Coulibaly gólja-

ival. Jöhetett az utolsó selejtező, a 4. 
kör. Hogy idáig eljuthat egy magyar 
csapat, nem hittem volna, de ami 
ezután jött, fantasztikus volt. A pár-
harcot Bulgáriában kezdtük a baj-
nok Levszki Szófia ellen, méghozzá 
nem is akárhogy. Csupán negyed 
óra telt el, amikor Bodnár László 
megszerezte nem mindennapi veze-
tő gólunkat, körülbelül 30 méterről 
vágta a labdát a léc alá. Nem sokkal 
később egyenlített a hazai csapat, 
ám a vége előtt sikerült a győzelmet 
érő második gólunkat is begyötörni. Ezzel 
a szófiai győzelemmel kicsit nyugodtabban 
várhattuk a budapesti visszavágót. A hazai 
meccsünket a Puskás Ferenc Stadionban vív-
ták régen látott teltház előtt. 34000 ember 
figyelhette a helyszínen, hogy Varga József 
és Rudolf Gergely bombagóljaival főtáblára 
kerül a Debreceni VSC! Július közepén a 
Kalmar elleni meccs előtt magam sem gon-
doltam volna, hogy a Loki játékosok álma 

valóra válhat. De nem csak az ő kívánságuk 
teljesült, hanem azon magyaroké is, akik 
szeretik a futballt. 14 év után ismét magyar 
csapat képviselteti magát Európa legjobb-
jai közt. Hogy milyen eredménnyel zár az 
E-csoportban a Debrecen, az még kérdéses, 
ám amikor egy csapat a Lyon, Fiorentina és 
Liverpool kvartettbe kerül, ez mellékessé 
válik, s nyugodtan mondhatjuk, a részvétel 
a fontos. 

Süveges Péter

A nyár egyik legnagyobb eseménye a 2009-
es római vizes VB volt, ahol a magyarok 
kisebb-nagyobb sikerrel szerepeltek. A Ma-
gyarországon nagy múlttal rendelkező ví-
zilabda csapataink igen erős mezőnyben, a 
fér iaknál V., míg a nőknél a VII. helyezést 
érték el. Tóth Ildikó (GM/N/IV.) hallgatótár-
sunkkal, a magyar női vizilabda válogatott 
iatal tehetségével beszélgettem, aki sze-

mélyesen élte át a csapat győzelmeit, ku-
darcait, a verseny hangulatát. 

Számodra mit jelent a csapat?
Nálunk a csapat az, hogy együtt küzdünk, 
együtt harcolunk, együtt sírunk, együtt neve-
tünk, tehát egységet a vízben és a parton. Ez 
persze nagyon nehéz, mert tizenhárom em-
berből nem szeretheti mindenki egymást.

Mit gondolsz, lesz idő 
arra, hogy a csapat 
összeérjen a londoni 
olimpiára?
Van három évünk, és a 
stáb most kapott még 
egy évet, hogy bizonyít-
hasson. Matyi (Petrovics 
Mátyás, a magyar női 
vizilabda válogatott szö-
vetségi kapitánya – a 
szerk.) bevállalt egy olyan 

iatalítást, amit már jóval előbb kellett volna. 
Úgy gondolom, ha így folytatja, és nem hódol 
be az eredménytelenségnek, akkor biztosan.
Mi a véleményed arról, hogy csak az 
aranyérem számít igazán eredménynek?
Úgy gondolom, minden sportoló karrierjében 
kell egy olyan törés, ami megerősíti benne azt 
az érzést, hogy ezt soha többet nem akarja 
érezni. Ez most velünk is megtörtént, megfo-
galmazódott, hogy a VII. helyen soha többet 
nem akarunk hazajönni. A csapattársaimmal 
most pluszban dolgozunk, hogy később jobb 
legyen. Persze mindenki maga dönti el, hogy 
neki mi számít jó eredménynek.
A iatalításról is szó esett, a iúknál is 
voltak váltások, de egyik csapatnál sem 
teljesen újak a tagok, hiszen már te is 
voltál a felnőtt válogatottban.

Konkrét felnőtt világversenyen még nem vol-
tam. Mi úgy voltunk kint, hogy az első olyan 
világverseny, ahol tétmérkőzéseket játszunk. 
Volt súlya egy ellőtt labdának, egy forgatás-
nak, mindennek. Ezt meg kellett tapasztalni. 
A iúknál embercserékről és átvállalt sze-
repekről beszélhetünk. Az irányító posztot, 
amit Benedek és Kása képviselt, nem vállalta 
senki. Nem volt olyan ember a vízben – és ez 
ránk is igaz sajnos –, aki tolmácsolta volna az 
edző akaratát. 
Megosztasz velünk valamilyen személyes 
érzést, tapasztalatot Rómával és a világ-
bajnoksággal kapcsolatban?
Az a tömeg, ami az olasz meccsen várt min-
ket, egyszerre volt nagyon jó és egyben ijesz-
tő. Úgy éreztem, mintha a Colosseumban én 
lennék a kis gladiátor. Hihetetlen élmény volt 
számomra, és a lányokkal nagyon jól kijöt-
tünk. Jó helyen voltunk, Róma kétségtelenül 
szép hely, bár alig láttunk belőle valamit. 
Ebben a szezonban Görögországban fogsz 
játszani. Az előző csapatod felbomlott. 
Szerinted milyen lesz? 
Teljesen más. Új környezet, új csapat, meg kell 
majd szoknom, de várom már.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és az 
egész iskola nevében sok sikert, kitartást 
kívánok neked.

Varga Krisztina

Fiatalítások kora 
a vizipólóban
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Mi volt életed legemlékezetesebb 
csapatélménye?

Olyan szerencsés vagyok, hogy nehezen tudok választani a legemlékezetesebbek közül, 
mert sok csapatélményem van. Ennek az az oka, hogy csapatban érzem csak jól magam, az 
ad erőt, ösztönzést, az duplázza meg a sikereket. Ilyen számomra az ÁVF is, ahol sok tanár-
diák, oktató-dolgozó teremt egy csapatként egy jó főiskolát, ahol jó tanulni, jó dolgozni. Az 
elmúlt 13 évünk azt bizonyítja, hogy nem eredménytelenül.  De van még mit tennünk, ezért 
is vállalom szívesen az ÁVF-en belül az Ikszikszí kis csapatában a lektori munkát, a főiskola 
nagy csapatában a szenátusi munkát. 

Egy évet jártam egy képzésre, amely végén volt egy outdoor tréning. Napközben esőben, 
sárban együtt küzdöttünk, hogy megoldjuk a különböző feladatokat. Éjszaka pedig óriási 
fáklya, majd parázson járás…

Nem egy, hanem két – egyenrangú – emléket őrzök: az elsőt 1964-ből, amikor az Elektromos 
SE kézilabdacsapata mindössze két pont veszteséggel megnyerte a tizenhat csapatos ifi NB 
I-es bajnokságot. A második már kicsit közelebbi, 2005-ből való, amikor a Budapest Old 
Boys néven szereplő csapatunk, amelyben négyen játszottunk az előbb említett bajnok tár-
saságból, megnyerte az EHF (Európai Kézilabda Szövetség) által kiírt Európa Bajnokságot 

a 45 év felettiek kategóriájában. 
Hivatalosan a bajnokság neve 
European Masters Championship – 
ez a diszkrét elnevezése az öregfiúk 
kétévente megrendezett csatáinak. 

Az aranyérmen túl külön élmény volt Barcelonában azt tapasztalni, hogy az eredményhir-
detés után az öltözőben ez a sok hajlottba hajló korú fickó pont úgy tud örülni, mint negy-
venegy évvel korábban annak a másik aranynak. No, és bevallom, legalább annyira képesek 
voltunk infantilizálódni a bónusz öltözői sörtől és pezsgőtől, mint 18 évesen. Tehát a sport 
és a csapat – így együtt – fizikailag és mentálisan egyaránt konzervál.

Jó pár évvel ezelőtt történt, hogy kaposvári cimboráimmal a fejünkbe vettük, elmegyünk 
az éjszakai 40 kilométeres Zselic teljesítménytúrára. Talán mondanom sem kell, hogy 
rettenetesen eltévedtünk, az eső is esett akkor éjjel, zseblámpát nem vittünk, az útvonalat 
nem ismertük, térképet olvasni nem tudtunk, mobiltelefonunk pedig nem volt még. Addig 
mentünk, míg lakott területre nem érkeztünk. A településnév-jelző tábláról olvastuk le, 

hogy Szentlászlón vagyunk, majd az 
útszéli fülkéből telefonos segítséget 
kértünk. 
Egy – még ébren lévő, ámbár megle-

hetősen bosszús – barátunk értünk jött kocsival, és több körben szállított vissza bennünket 
Kaposvárra. A Somogyi Hírlap másnapi számában olvashattuk, hogy 9 fő kivételével min-
denki sikeresen teljesítette a túrát. Mi pont kilencen voltunk. 

Germánné dr. Vastag Györgyi  
(Idegen Nyelvi Lektorátus)

Novák Mária
(Nemzetközi koordinátor)

Gellért Kis Gábor  
(Marketing és Kommunikáció 
Tanszék)

Fenyvesi Éva
(Közgazdaságtani Tanszék)
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Nekem az, amikor a tavalyi Horvát Rally Bajnokság utolsó futamán három versenyautót 
szervízelt a csapatunk, hóban, ködben, fagyban, és a három versenyző párosból egy meg-
nyerte a versenyt, egy pedig bajnok lett. Nagyon boldogok voltunk!

Télen a Városligeti Műjégpályán dolgoztam. Egy olyan csapat tagjaként, ahol képesek vol-
tunk zökkenőmentesen és nagyon jó hangulatban együttműködni. Ez minden napra kellő 
motivációt és lelkesedést adott nekem. Annál emlékezetesebb és jobb csapatélményem, 
mint hogy a főnökeimmel és a munkatársaimmal mindenen közösen nevettünk, még nem 
volt. 

A gólyatáborban fantasztikusnak éreztem, hogy amikor a gólyáinknak azt mondtuk, hogy 
menjenek aludni, mert mára nincs progi, és azt csinálhatnak, amit akarnak, akkor is velünk 
játszottak ebéd utántól egész vacsiig. Már nekem kellett őket elküldeni, hogy vacsi előtt 
adjanak már húsz percet, és végig játszottunk.

Főiskola előtt egyik nyáron egy kb. 10 fős baráti társasággal bátorságunkat próbára akar-
tuk tenni. A Tihanyi-félszigeten az egyik dombon évek óta áll egy elhagyatott házikó. Úgy 
döntöttünk, hogy ’meglátogatjuk’… A túra azonban annyira félelmetesre sikeredett, hogy 
a végén már csak hárman maradtunk, akik fel is mentek a kis házba. Az este hangulatát 
az Ideglelés c. film hangulatához tudnám hasonlítani, amivel azt hiszem mindent elmond-
tam... Életre szóló élmény marad mindannyiunknak, a mai napig sokszor emlegetjük a 
barátaimmal, ki, mitől, és hogyan ijedt meg. Még most is kiráz a hideg... 

A legkülönlegesebbnek nevezem, hogy a HR Team tagja lehettem. Az előző félévben 
együtt szerveztük az ÁVF első Állásbörzéjét, együtt izgultunk, virrasztottunk, dolgoz-
tunk, de még annál is többet nevettünk. Mindenkinek kívánom, hogy átélhessen ilyen 
„igazi csapatszellemet”. Akinek lesz rá lehetősége, tudja meg, mit jelent a 225-ös iroda, a 
vicces koordinációk, a kétnapos outdoor tréning (igaz, Lajosok, Speedship, Űrkukacok?)!
Más oka is van, hogy számomra ez a legemlékezetesebb élmény: egy fantasztikus 
team mellett egy másik nagyon kedves csapat, az Ikszikszí tagjává is válhattam!

Dienes Beáta
(NT/N/II)

Szigetvári Fanni
(GM/N/III)

Lakatos Nikolett
(GM/N/ÍI)

Trieb Anna
(NT/N/II)

Villányi Zsófia
(GM/N/IV)

Mi volt életed legemlékezetesebb 
csapatélménye?
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Csoport és kísérlet!

Az ember társas lény, 
így élete során szüksége 
van kapcsolatok 
kialakítására. 
Ha a történelemben nézünk vissza, megfi-
gyelhetjük, hogy az őskorban is csoporto-
san éltek elődeink. Így könnyebben tudták 
túlélni a veszélyeket, és több élelemmel 
láthatták el családjaikat. Egymást segítve 
vadásztak, halásztak, gyűjtögettek. Később 

ezt a csoportosulást egy-
más ellen használták fel. 
Háborúk dúltak és le akarták 
igázni a gyengébb népeket. 
Napjainkban az iskolában 
vagy a munkahelyünkön 
találkozhatunk különböző 
csoportokkal. Általában min-
denki megtalálja a számára 
szimpatikus társa(ka)t, aki-
vel szorosabb, esetleg baráti 
kötelékbe kerülhet.

De mit 
is nevezünk 
csoportnak?
Olyan emberek összességét, 
akik rendszeresen kapcso-
latban állnak egymással egy 
közös cél érdekében. Saját 
magukat összetartozónak 
vélik, és a csoporton belül a 

tagoknak meghatározott szerepük van. 
Íme, egy példa arra, hogyan is változik az 
ember személyisége egy szélsőséges hely-
zetben:
Az 1970-es évek elején Philippe Zimbardo 
vezetésével végeztek egy kísérletet, amely-
ben kiválasztottak 21 civil embert és talá-
lomra szétosztották őket. Az egyik csoport 
lett a „fogoly”, a másik pedig a „börtönőr”. 
Külön-külön lefektették a szabályokat, és 

valódi börtönben összezárták őket. A visel-
kedésmódokat előre tisztázták, és kame-
rákkal is követték őket. Így igazán jól megfi-
gyelhették a társas hatást és a befolyásolást 
a két csoport között. Először csak kisebb 
szabályszegések történtek, majd egyre dur-
vábbak. A „játék” végére mindkét csoport 
teljesen megváltozott. A „börtönőrök” tel-
jesen úgy néztek a rabokra, mint közveszé-
lyes bűnözőkre. A legvégén a tudósoknak 
be kellett avatkozniuk, mert börtönlázadás 
tört ki. Hosszú időn át tartották a kapcso-
latot a megfigyeltekkel és arra jöttek rá, 
hogy a „foglyok” nagyon megtörtek lettek, 
a „börtönőrök” pedig az életben is agresz-
szívabbakká és magabiztosabbakká váltak. 
Egyik csoport tagjai sem azonosultak régi 
személyiségükkel, pedig ez csak egy kitalált 
szituáció volt.
A kontroll hiánya teljesen megváltoztatta az 
összezárt embereket. Ezért is nagyon fontos, 
hogy egy csapatnak mindig legyen vezetője, 
aki kontrollálhatja a belső eseményeket, és 
összehangolhatja a tagok munkáját.
Szerencsés helyzetben vagyunk, ha megvá-
laszthatjuk munkahelyünket, és ezzel együtt 
azt is eldönthetjük, hogy milyen csapatban 
szeretnénk dolgozni. Ha egy számunkra jó 
helyre kerülünk be, megtapasztalhatjuk, 
hogyan tudunk alkalmazkodni másokhoz, és 
milyen motiváló jó közegben dolgozni.

Németh Lilla

Miért tennéd meg egyedül az utat,
ha másokat is elhívhatsz magaddal?
Senki sem vállalkozik egyedül egy utazásra. 
Szüntelenül másokra támaszkodunk, kézzel-
fogható és megfoghatatlan utakon-módokon 
egyaránt, hogy végcélunk felé segítsenek min-
ket. Mások támogatása nélkül nem arathatunk 
sikert. Jóformán minden, amit csinálsz, a csa-
patmunkán múlik. Nem számít, hogy vezető 
vagy követő, edző vagy játékos, szülő vagy 
gyerek, ügyvezető igazgató vagy egy non-pro-
fit szervezet dolgozója vagy-e, más emberek-
kel érintkezel. A gyakran használt mondással 
ellentétben nem létezik olyasmi, hogy önere-
jéből feltört férfi és nő. Minden ember ren-
delkezik egy páratlan, rá jellemző tehetséggel. 
Amikor ezek az erősségek találkoznak egymás-
sal, és egy közös cél érdekében összeadódnak, 
akkor az eredmény maga a siker. Mindent elér-
nek, nincs lehetetlen. Egy csapat ereje abban 
mutatkozik meg, hogy mennyire tudnak közö-
sen gondolkodni, cselekedni, egymást segítve, 
kiegészítve előrehaladni. A csapatok megosz-
toznak a győzelmekért kapott elismerésen 
és a vereségek felelősségén, ez pedig táplálja 
az őszinte alázatosságot és a valódi közös-

séget. Mindenkinek 
szüksége van mások-
ra, barátságra, báto-
rításra, segítségre és 
arra, hogy mellé áll-
janak. Bármennyire 
csodáljuk is azonban 
az egyedül elért ered-
ményeket, az igazság 
az, hogy nem léteznek 
igazi „Rambók”, akik 
egy szál maguk elbán-
nak egy egész ellen-
séges hadsereggel. 
Igaz, hogy nemzetünk 
történelmét számos 
erőteljes vezető és 
újító egyéniség teljesítményei fémjelzik, akik 
tetemes kockázatot vállaltak, ezek az embe-
rek azonban mindig csapatok tagjai voltak. 
Egy kínai közmondás szerint ,,egy rátermett 
ember mögött mindig más rátermett emberek 
állnak.” Az igazság pedig az, hogy a nagy telje-
sítmények lelke a csapatmunka.

A csapatmunka tehát elengedhetetlen pozitív 
szerepet játszik életünkben, hiszen a csapat 
egyszerűen többre képes, mint az egyén.

Forrásanyag: 
John C. Maxwell: Kapcsolatok

Fekete Nikolett Anna
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Élmények és új partnerintézmények 
nyomában Máltán
A világ legelszántabb Erasmus-koordiná-
torának is nehezére esik a workshopra kon-
centrálnia, ha tudja, hogy háta mögött kéken 
ragyog az ég, még kékebben a tenger, május 
végén már forrón süt a nap, és egyébként is 
MÁLTÁN van, ahol az utcán pálmafák nőnek, 
leánder burjánzik és vicces sárga buszok 
száguldoznak.
Ebben a mesebeli környezetben vettünk 
részt Pónusz Mónikával egy Erasmus-
Leonardo kontaktszemináriumon, hogy az 
ÁVF részére új céges és felsőoktatási part-
nerkapcsolatokat kutassunk fel. 
A háromnapos rendezvényen minden részt-
vevőnek alkalma nyílt bemutatnia nemcsak 
a küldő intézményét, de hazája gasztronómi-
áját is dióhéjban (Magyarországot alapvető-
en a konyakos meggy, a kolbász, a túró rudi 
és egy üveg Unicum képviselte). 
Az előadásokon az Erasmus és Leonardo 
programok máltai megvalósításáról, szak-
mai gyakorlatok szervezéséről és lebonyo-
lításáról, a pályázási folyamat menetéről 
tudhattunk meg többet. A workshopok kere-

tében pedig lehetőségünk nyílt személye-
sen megkeresni a miénkhez hasonló profilú 
európai intézmények képviselőit, hogy a 
jövőbeli együttműködés lehetőségeiről tár-
gyaljunk velük.
Örömünkre szolgált, hogy az ÁVF képzései 
iránt sokan érdeklődtek, és közülük néhá-
nyan valóban komoly partnernek mutat-
koztak. 
Munka után pedig édes a pihenés, és egyéb-
ként sem hinné el nekem senki, ha azt állíta-
nám, hogy ki se dugtuk az orrunkat a kon-
ferenciateremből. A Máltai Nemzeti Iroda 
munkatársai a három nap alatt igyekeztek a 
lehető legtöbbet megmutatni nekünk orszá-
gukból. Így részt vettünk több szervezett 
városnézésen, hajókáztunk lagúnákban, 
bandukoltunk macskaköves utcácskákon, 
megkóstoltuk az ételspecialitásokat, és bele-
kortyoltunk a helyi sörbe is (jó!).
A konferencia utáni hetekben felvettük a 
kapcsolatot a Máltán megismert kollégák-
kal. Örömmel jelenthetem, ismét bővült az 
Erasmus partnerintézményeink listája.

Már megkötötte velünk az együttműködési 
szerződést a University of Katowice és a 
University of Opole, és folyik az egyeztetés 
egy portugál és két francia intézménnyel. 
A két új lengyel partner már ebben a tan-
évben is várja az Erasmus cserediákokat és 
oktatókat. 

Novák Mária
nemzetközi koordinátor

Erasmusos hallgatók az ÁVF-en
Új Erasmusos hallgatók érkeztek a főis-
kolánkra! Európa különböző országa-
iból minden félévben tanulnak nálunk 
diákok. Idén Eva Oberkötter Ausztriából, 
Kathrin Lemmermann, Tomke Oltmanns, 
Maike Kleen és Nadine Schildhauer 
Németországból, Galina Titova és Dmitrij 
Vasilenko Litvániából.  
Ugyanazt a három kérdést tettük fel mind-
három hallgatónak. Arra voltunk kíváncsiak, 
miért szeretnének Magyarországon tanulni 
egy féléven át.

A kérdések:
Miért Magyarországot 1. 
választottátok az Erasmus program 
keretében?

Mit tudtok Magyarországról? Mi az 2. 
elvárásotok?

Már egy hete itt vagytok, mennyire 3. 
vagytok elégedettek? 

Tomke Oltmanns 
(Németország)
Magyarországot azért választottam, mert szép 
és érdekes ország. Szerintem nagyon jó megis-
merni más nemzeteket, kultúrákat. Meglepett, 
és nagyon tetszik, hogy a magyarok többsé-
ge beszél angolul, az előadásokat is ezen a 
nyelven tartják. Szeretném a nyelvtudásomat 
bizonyítani. A családommal és a barátaimmal 
már elterveztük, hogy meg fognak látogatni itt 
Budapesten, habár Magyarország közel van az 

otthonomhoz, én is könnyedén hazarepülhet-
nék, de ez nincsen tervben.
Nem tudok sokat az országról. Az első dol-
gom volt, hogy vettem egy utazási kalauzt, 
amelyben olvastam Budapestről. Aztán a 
barátommal iderepültem pár napra, a szál-
láskeresésnek is csak itt indultunk neki, de 
szerencsénk volt. 
Ebben a pár napban sikerült egy keveset 
látnom Budapestből. Számomra elképesztő, 
hogy mennyire szép és sokszínű a város. 
Biztos vagyok abban, hogy az itt töltött időm 
nagyszerű lesz. Szerintem sok-sok kedves 
emberrel fogok összeismerkedni. 

Kathrin Lemmermann 
(Németország)
A 2008. év végén pályáztam meg az Erasmus 
ösztöndíjat. Magyarországot azért választot-
tam, mert érdekes ország, és Budapestről sok 
szépet hallottam a barátaimtól. Egyébként is, 
a mi hallgatóink többsége Ausztráliát vagy az 
Egyesült Államokat választja, ami szerintem 
nem olyan izgalmas. Szép táj, hosszú és érzel-
mes történelem – főleg a németek szemszö-
géből –, ez Magyarország. 
Budapest kelet-európai régiónk kulturális 
központja! Azt remélem, hogy sok, különbö-
ző nemzetiségű hallgatót ismerek meg és az 
angol nyelvtudásomat is tovább fejleszthetem.
Még nem érkeztem meg Budapestre, szóval 
nem tudok válaszolni erre a kérdésre.

Nadine Schildhauer 
(Németország) 
Először is  azért  választottam Magyarországot, 
mert sok barátom, családtagom azt mondta, 
hogy Budapest nagyon szép város. Második 
dolog, ami döntő volt, hogy az előadásokat 
angol nyelven lehet hallgatni. Azért szeret-
nék magyart is tanulni, mert ritka nyelvnek 
számít. 
Nem sokat tudok Magyarországról, Buda-
pestről. Csak hallottam a balatoni partikról, a 
híres magyar borokról, a gulyáslevesről és a 
Parlamentről, illetve a sok kastélyról.
Nagyon elégedett vagyok az eddig itt töltött 
hetemmel, a város fantasztikus, és a diáktár-
saim barátságosak.

Jovanovic Strahinja – Strale
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Beck György
a Vodafone Magyarország 
vezérigazgatója

SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Milyen út vezetett jelenlegi 
pozíciójáig? Mik voltak 
a főbb állomásai?
Cegléden születtem. 1978-ban végeztem 
a Szegedi Tudományegyetem matemati-
kus szakán. Ezután a magyar SZÁMKI-nál 
(Számítógép-alkalmazási Kutató Intézet) 
programfejlesztéssel foglalkoztam. 1986 
és 1990 között a SZÁMALK szoftverfejlesz-
tési osztály vezetőjeként a nagy informa-
tikai rendszerek kialakításával és eladá-
sával foglalkoztam. 1990-ben megjelent 
Magyarországon a Digital nevű amerikai 
cég, ennél is a szoftverfejlesztésért voltam 
felelős. 1994-ben felkértek a vállalat veze-
tésére, négy évig voltam az élén. Ezután a 
Digitalt bekebelezte a Compaq, ahol 2002-ig 
tevékenykedtem, amikor ezt is felvásárol-
ta a Hewlett-Packard. Így kerültem a HP 
Magyarország élére, amit 2006-ig igazgat-
tam. 2007 januárjától pedig a Vodafone 
Magyarországnak vagyok a vezetője. 

Melyik eredményére 
a legbüszkébb?
A legbüszkébb a családomra vagyok, a három 
gyerekemre és a feleségemre. Szakmai szem-
pontból pedig arra, hogy a váltások után már 
másfél évvel nagyon jó hangulatú csapat, 
vezetői társaság volt körülöttem. 

Ön szerint milyen
jelentősége van 
a csapatmunkának? 
Milyen egy jó csapat?
Azt gondolom, hogy a csapatnak abszolút 
kulcsszerepe van az eredményes munkában. 
Sőt, az ember életében is, hiszen „ha töb-
ben együtt tolnak egy szekeret, természe-
tesen egy irányba, akkor lényegesen köny-
nyebb és gyorsabb...”. A csapatban dolgozók 
könnyebb helyzetben vannak, még ha el 

is követnek egy-két hibát, 
akkor is, mert jönnek a 
csapattársak, és korrigál-
ják azokat. Természetesen 
ez fordítva is igaz, amikor 
mi korrigálunk. Tehát egy 
szervezetnél nagyon fontos 
és eredményes, ha valóban 
kialakult olyan jó csapat-
szellem, amelyben segíteni 
tudják egymást a kollégák.

Hogyan osztja 
be az idejét egy 
átlagos munka-
napon?
Egyrészt megpróbálom a 
lehető leghatékonyabban 

beosztani a teendőimet és az időmet, a dön-
téseket gyorsan meghozni, és gyorsan aludni. 
Ez azt jelenti, hogy nem alszom túl sokat, 
ilyen apróságokra, mint reggeli, ebéd, nem 
igazán szoktam időt pazarolni. Bár nem javas-
lom, hogy bárki kövesse ezt a példát. Elég sok 
feladatot vállalnak át a kollégáim, hiszen ma 
is nagyon jó csapatban dolgozunk. 

Milyen tervei vannak 
a jövőt illetően?
Most a Vodafone Magyarországot veze-
tem, és még bőven van feladatunk ebben a 
fantasztikusan gyorsan fejlődő iparágban. 
Sikerült jó csapatot kialakítani, de folyama-
tosan bővítjük és javítjuk az eredményeket. 
Most 55 éves vagyok, és a pár Vodafone-nál 
töltött év után megpróbálok inkább kevésbé 
hajtós munkát keresni. A cégvezetés eléggé 
húzós és stresszes, tehát úgy gondoltam, 
hogy hosszabb távon szívesen tevékeny-
kednék konzultánsként vagy oktatóként. 
Próbálom átadni az összegyűlt tapasztalato-
kat és tudást a következő generációnak.

Hol tudná elképzelni
az oktatást? 
Mindenképpen gazdasági területen, mert az 
a tudás és tapasztalat, amit összegyűjtöttem, 
itt hasznos és használható. 

Mivel tölti szívesen 
a szabadidejét? 
Még aktívan sportolok, vízilabdázom. 
Hetente 2-3 edzésre megpróbálok elmen-

ni. Ezenkívül amennyi időt 
lehet, próbálok a családom-
mal tölteni. Ha mindezek 
után még marad néhány 
szabad órám, akkor szép-
irodalmat olvasok. 

Mit gondol a 
világválságról, 
annak piaci 
hatásairól? 
A gazdaság eléggé megsíny-
li a válságot, és ez azt jelen-
ti, hogy a piac, a mi piacunk 
is egyre keményebb. Még 
többet kell dolgozni és még 
keményebb döntéseket kell 
meghozni. 

Mit tanácsol 
nekünk, 
diákoknak?
Tanácsként én is azt kap-
tam, hogy az eredmények 
sok-sok munkával, befek-
tetéssel és áldozatvállalás-
sal jönnek, tehát a tehetség 
önmagában nem elég.
Próbáljon meg mindenki a 
csapatmunkára törekedni, 
csapatban dolgozni.

Nagy Dániel
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Kiállításcsemegék

Csapathatások Jók-e vagy rosszak... attól függ

KULTÚRADonáczi Roxána
rovatvezető

Ismerjük a mondást, az éremnek két oldala 
van. Az életben a legtöbb dolognál érvényes 
ez a megállapítás, nincs ez másként a csa-
patnál sem. Mindegy, milyen értelemben 
használjuk ezt a szót, értsünk alatta egy foci-
csapatot, vagy éppen egy baráti társaságot. 
Lehet, hogy az ember bekerül egy olyan 
körbe, amiben kezdetben rosszul érzi magát. 
Az idő múlásával azonban megváltozik az 
életszemlélete, több lesz az új közösségben 
átélt új tapasztalatok által. Tipikus példa-
ként hozok fel egy számomra emlékezetes 
filmet a 2000-es évek elejéről, amelynek 
címe: Emlékezz a titánokra! A ’70-es évek 
elején összehoznak egy olyan futballcsapa-
tot, amelyben fekete és fehér fiúk vegyesen 
játszanak, és az edzőjük is színes bőrű lesz. 
A fajgyűlölet erősen rányomja bélyegét a 
csapat hangulatára. Ahogy telik az idő, a fiúk 
megismerik egymást, megtanulják tisztelni 
a másikat, és ezáltal nemcsak meccseket 
nyernek, hanem barátságot is. A másik pozi-
tív példa egy csapatra friss könyvélményem 
Fejős Évától a Csajok, amely három nő és 
egy férfi barátságáról szól. Az összetartozás, 
az a tény, hogy számíthatunk a másikra 
tűzön-vízen át, talán ez a jó csapat egyik 
legnagyobb ismérve, és ezt a könyv remekül 
bemutatja. Azonban nem feledkezhetünk 
meg arról sem, hogy egy csapatnak lehet 
destruktív hatása is. A Harcosok klubja talán 
az egyik legjobb példa arra, hogyan tudja 
egy karizmatikus vezető kihasználva ember-
társai érzelmi bizonytalanságát olyan tet-
tekre sarkallni őket, amit normális esetben 

nem tennének meg (vandalizmus, bántalma-
zás). Egy régebbi könyvélményem az Erdő 
Köztársaság pedig néhány gyermek életé-
be enged bepillantást, akik megalapítják a 
maguk kis elzárt közösségét, távol a szü-
lőktől, távol mindenkitől, saját szabályokat 
alkotva, ezzel együtt tragikus végkifejletet 
okozva. Ez is azt bizonyítja, hogy bizonyos 
életkor, érettség alatt, megfelelő irányítás, 
felügyelet nélkül mennyire kicsúszhatnak a 
kezünkből a dolgok. 
Hogy mi lehet a végső konklúzió? Talán az, 
hogy egy csapat pozitív vagy negatív mivol-
tához hozzájárul a benne lévő emberek sze-
mélyisége, társadalmi helyzete, hozzáállása, 
intelligenciája, és olykor talán szükség van egy 
megfelelő vezetőre is, aki pozitív irányt mutat.

Donáczi Roxána

Láthatatlan kiállítás
E-klub
2007. augusztus 15–2009. december 31.
Látni vagy nem látni? Ebben az 
esetben most nem látni. A kiállítás 
„megtapintói” egészen új perspektívából 
ismerhetik meg a világot, a nem látók 
„szemszögéből”.

Messiások
Modem–Debrecen
2009. augusztus 13–2009. december 31.
A megváltás, illetve messianizmus ábrá-
zolása a kortárs művészetben, többek 
között olyan alkotók tolmácsolásában, 
mint Picasso, vagy Munkácsy Mihály.

Botticellitől Tizianóig
Szépművészeti Múzeum
2009. október 28–2010. február 14.
Ki ne szeretne életében legalább egyszer 
eljutni a csodálatos Itáliába? Nos, ha 
nem is teheti meg mindenki, de egy 
szeletét itthon bárki megtekintheti 
gyönyörű festmények formájában.

Királylányok messzi földről
Magyar Nemzeti Múzeum
2009. szeptember 9–2009. november 29.
Különleges kiállítás, számos kísérő 
rendezvénnyel, amelyek során 
a látogató betekintést nyerhet 
a középkori Katalónia és Magyarország 
kapcsolatába, a dinasztiák között 
köttetett házasságokon keresztül.

Oldtimer Show
SYMA Sport- és Rendezvényközpont
2009. október 23-25.
Kihagyhatatlan program a veterán autók 
szerelmeseinek.

Donáczi Roxána
Források:

http://www.hotellycium.hu
http://www.kiralylanyok.hu

http://www.szepmuveszeti.hu
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