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Életmentés a Gellérthegyen, 
elszabadult vasúti kocsik 
a gurítón

Nem szeretem sem a bizalmaskodókat, 
sem a bizalmatlanokat. Az egyik túl sokat 
akar tudatni, a másik semmit sem akar 
elmondani. De ki dönti el, hogy hol az 
egyensúly? Eszedbe jut-e nap mint nap, 
hogy a 7-es busz sofőrjének kezében az 
életed? Választhat-e a gyermek, amikor 
anyja kezét fogja az utcán? Vannak hely-
zetek, amikor kénytelen vagy feltétlenül 
bízni. Máskor azonban te döntöd el, kivel 
osztod meg féltett titkaidat. A bizalom 
mindig is a kiszolgáltatottságot és a tit-
kokat juttatja eszembe. Szoros kapcsot 

alkot két ember között. Akiben megbí-
zunk, azzal gyakran olyan dolgokat osz-
tunk meg, amelyeket akár legszívesebben 
magunk előtt is titkolnák. A közös tudás 
azonban összeköt egy életre. Olyan érzést 
ad, amitől mindenki más egy láthatatlan 
fal másik oldalára kerül. De a falon belül 
nyugodt lehetsz… Hogy meddig, nem tud-
hatod előre. Mint ahogy azt sem, a megfe-
lelő emberre bíztad-e magad. Kezedben a 
döntés: vállalod a kockázatot, vagy örökké 
a fal túlsó oldalán maradsz.

Erőss Éva

Rád bízom magam

A Vállalkozás Menedzsment tanszék kiemelt 
figyelmet fordít a gyakorlatorientált kép-
zésre. Ebben az évben is több foglalkozást 
szervezett dr. Réger Béla az elméleti kép-
zések tananyagainak kiegészítésére, és a 
gyakorlati ismeretek elsajátítására.

Az egyik ilyen speciális foglalkozás a szál-
lítmányok nyomkövetésénél alkalmazott GPS 
technológia életszerű megismerése volt. A hall-
gatók csapatokba szerveződve valós GPS és 
térkép segítségével a szomszédos Gellérthegy 
nehéz terepviszonyai között keresték meg az 
„elakadt kamion vezetőjét”, és háti éthordóban 
vittek vizet (12 liter) a „szomjazó személyzet-
nek”. Az elméleti ismeretek után az életszerű 
gyakorlat gyorsan megtanította a helyes koor-
dináta- és nyomkövetési alkalmazásokat.
A másik ilyen gyakorlati foglalkozás az ország 
legnagyobb vasúti csomópontjának megisme-
rése, a vonat-összeállítások technológiáinak 
a gyakorlati életben való megfigyelése volt. A 
gurítón való „elszabadult” vasúti kocsik irányí-
tása, rendezése megdöbbentő élménnyel gaz-
dagította a foglalkozáson résztvevőket. Az állo-
más egyik végpontján található a Déli összekö-
tő híd, ami tulajdonképpen Magyarországnak 
az egyetlen jelentős teherforgalmi hídja. Ez 
nemcsak Magyarország két felének vasúti 

összekötője, hanem a Nyugat-Európából érke-
ző teherforgalom nagy része is itt halad át. Ez a 
híd országunknak stratégiai jelentőségű. A fog-
lalkozáson sok hasznos gyakorlati információt 
szereztek a hallgatók a vasúti áruszállításról. 
Ezt a tudást tovább bővíthették a Geodis 
logisztikai központban levezetett gyakorlati 
foglalkozáson. A rakodás- és szállítástechno-
lógia mellett jó lehetőség volt a különböző 
raktározási módszereknek a megismerésé-
re is. A foglalkozás megszervezését nagyban 
segítette, hogy a helyi vezetők között van 
Németh Tamás, aki nemrég végzett az ÁVF-en.  
A cég logisztikai vezetői nagyon érdekes és 
hasznos tapasztalataikat osztották meg a hall-
gatókkal. Sikernek könyvelhetjük el, hogy a 
Geodis a logisztikai központot gyakorlati hely-
nek ajánlotta az érdeklődő hallgatóinknak.

Krivács Ádám

Rövid hírek
Keresztféléves 
jelentkezések
November 16-án lezárultak a 
keresztféléves jelentkezések a 
vállalkozásfejlesztés mester-
szakra. Legközelebb februárban 
lesz újra alkalom, hogy jelent-
kezz mesterképzésre.

Jövőre újra Educatio!
A 10. Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállítás a Syma Sport és 
Rendezvényközpont A és C csar-
nokában kerül megrendezés-
re.  Szeretettel ajánljuk minden 
olyan tanulónak, akinek fontos 
a jövője és a továbbtanulás. Az 
Educatio kiállításán minden 
fontos információ birtokába 
juthatsz, a felvételi esélyekről 
és lehetőségekről, a szakokról, 
a képzési rendszerről, a tanul-
mányi és szociális juttatásokról, 
a kollégiumi elhelyezésről. Így 
ha bizonytalan vagy a továbbta-
nulást illetően, és  a legjobb 
döntést szeretnéd hozni, itt a 
helyed! Az ÁVF-es standot se 
kerüljétek el! Az időpont: janu-
ár 22-23.

Nyílt napok az ÁVF-en!
Itt a lehetőség, hogy december 
14-én illetve február 2-án az új 
hallgatójelöltek ellátogassanak 
hozzánk, és megtudják, hogy 
miért is választottuk akkori-
ban mi az ÁVF-et.  A tájékoztató 
háromnegyed 9-kor kezdődik 
a 600-as előadóteremben. Aki 
hallja, adja tovább!

A Te jövőd?!
December 3-án ismét egy izgalmas főiskolai rendezvény próbálta ösztönözni a hallgatókat 
a saját jövőjük tudatos tervezésére, annak eldöntésére, hogy „mik lesznek, ha nagyok 
lesznek”. A GM alapszak Vállalkozásszervező szakirányának levelezős hallgatói, néhány 
nappalis közreműködésével, az ÁVF-Naphoz hasonlóan, a szervezési gyakorlat tantárgy 
keretében szervezték a programot. A témák között szerepelt az ÁVF vállalkozásfejlesztő 
mesterszakja, az alkalmazotti lét legfontosabb kompetenciái, a nyelvtudás szükségessége, 
valamint arról is hallhattunk, hogy a fogyatékos hallgatók számára miként teremtsük 
meg a feltételeket a felsőfokú képzésben való részvételhez. A programot vetélkedő zárta, 
amin egy tandemes siklóernyő-ugrást nyert az, aki a legjobban igyelt az előadásokon és a 
legügyesebben tudta megoldani a logikai feladatokat. 
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Mindenki e-mailezik, chatel, sokan írnak 
blogot, de nem gondoltuk volna, hogy vala-
ki tudományosan is foglalkozik vele. Andó 
Éva, az ÁVF főiskolai docense a Tudomány 
napján tartott előadásában egy rendkívül 
érdekes tanulmány rejtelmeibe vezetett 
be bennünket. 

Segítsen nekünk megfejteni, hogy ez a 
száraznak tűnő nyelvészeti tanulmány 
hogyan állhat hozzánk, hallgatókhoz 
közel?
Önök, a mai tizen- és huszonévesek 

ahhoz a generációhoz tartoznak, akik a nap-
juk nagy részében elektronikus kommuni-
kációs csatornákon érintkeznek egymással. 
A konferencián tartott előadásában Csepeli 
György szociológus „digitális bennszülöt-
teknek” nevezte ezt a korosztályt. A tanul-
mányom Önökről szól, akik beleszülettek, 
benne élnek az e-világban, és nem csupán 
használják nap mint nap a netbeszédet, de 
formálják is az e-nyelvet. 

Az előadásában elhangzott, hogy 
az elektronikus kommunikáció új 
közösségi életformát hoz létre. 
Milyen ez a társasági forma és 
kultúra?
Ezek a speciális nyelvhasználati módok, 

amelyekben sok a szleng, a rövidítés. Mindez 
erősíti a csoporthoz való tartozás, a csoport-
tudat érzését. Virtuális közösségek jönnek 
létre. Az egymással egy adott, közös témáról 
chatelő fiatalok közösséggé szerveződnek, 
sőt, az is előfordul, hogy a virtuális kap-

csolatokból valódi kapcsolatok alakulnak. 
Létrejött egy digitális, internetes kultú-
ra, amelynek egyik legfőbb sajátossága és 
közösségszervező ereje a nyelvhasználat.

Lát-e veszélyeket az elektronikus 
kommunikáció elterjedésében? 
Leszoktat-e bennünket az internet a 
gondolkodásról?
Nagyobb veszélyeket nem látok. Az 

elektronikus kommunikációnak a hagyomá-
nyos kommunikációs csatornákhoz képest 
rengeteg előnye van. Akár egy kattintással, 
néhány másodperc alatt a világ másik végé-
re üzenhetek, és nem kell egy hetet vár-
nom, hogy postán megérkezzen a levelem. 
Választ is gyorsan kapok. Tehát a majdnem 
azonnali visszacsatolás, az interaktivitás 
egyértelmű előny. Persze az fontos, hogy a 
személyes kapcsolattartás és kapcsolatépí-
tés továbbra is része maradjon életünknek, 
és ne vigyük túlzásba a virtuális érintkezést. 
Nyelvészeti szempontból – ahogyan erről az 
előadásomban is szóltam – gond lehet, ha 
a gyorsaság miatt sokszor hagyatkozunk a 
helyesíró program nem mindig megfelelő 
javításaira ahelyett, hogy helyesírási szótár 
segítségével járnánk utána a szabálynak. 
Ugyancsak elsősorban a gyorsaság miatt 
használunk rövidítéseket. A nem verbális 
kommunikációs eszközök pótlására létre-
jött „smiley”-k, mosolygó vagy szomorú 
jelek is az e-nyelv részei. Fontos, hogy ezek 
ennek a speciális kommunikációs stílus-
nak az elemei, ne használjuk őket más-
hol, például tudományos dolgozatokban. 

Véleményem szerint az internet olyan 
nagyon hasznos eszköz, amelyet gondol-
kodva kell használni. Persze nem tagadás, 
hogy ad kész megoldásokat, és ezzel sokszor 
ellustít, elkényelmesít. De jó eredménye-
ket csak akkor érünk el, ha szelektálva és 
okosan használjuk a megtalált forrásokat, 
módszereket.

Miben változott az életünk, amióta az 
e-nyelv a részévé vált?
A kommunikációhoz való hozzáállá-

sunk alapjaiban változott meg. Kutatások 
tucatjai foglalkoznak ezzel. Hároméves 
ikerfiaimon látom, mennyire természetes 
nekik, hogy mobiltelefonon bárkit, bármikor 
el lehet érni. Bár írtunk közösen egy levelet a 
Mikulásnak, ők mégis folyamatosan mobilon 
akarnak beszélni vele. De már az internet is 
része a gondolkodásuknak. Néhány hete az 
egyik fiam, Andris, amikor megkérdeztem, 
miért hisztizik, azt mondta: „Átjött hozzám 
interneten a hiszti Marcitól”. Nem vitás, ők 
már valódi digitális bennszülöttek.

Fekete Nikolett Anna

BELSŐSÉGEK

Digitális bennszülöttek

Azt gondoljuk, hogy  almát enni snassz? 

Akik eljöttek erre a varázslatos délutánra, 
azok egy életre az alma szerelmesei lettek.  
Bundás alma, csokis alma, almás muffin, 
palacsinta és még számtalan finomság közül 
választhattunk kedvünkre az Ezerízű ÁVF-
en. Nem is hittük volna, hogy ilyen sok ötle-
tet ki lehet hozni egy egyszerű gyümölcsből. 
A nagysikerű almabólé hamar elfogyott. Így 
még azok a diákok is táncra perdültek, akik 
előtte nem gondolták volna, hogy ilyen jót 
fognak itt bulizni. Nemcsak táncoltunk, az 
alma végtelen formáit élveztük, hanem ját-
szottunk is. Valószínűleg senkinek sem kell 
bemutatni ,,Az itt a seprű, hol a seprű” nevű 
játékot, azoknak meg végképp nem, akiknek 
a seprű a kezükben is maradt.
Akik az ÁVF-re járnak, ma már tisztában 
lehetnek vele, hogy egy átlagos szerdai nap 
egy kis almával megspécizve jó kis bulit tud 
eredményezni.

Fekete Nikolett Anna

Alma ezer ízben – Ezerízű ÁVF ismét
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Eljött egy újabb TDK, illetve egy újabb 
lehetőség a diákoknak arra, hogy bemu-
tassák tudományos témájú munkájukat. 
Én szervezőként vettem részt a mai ren-
dezvényen, és elmesélem, hogy zajlott ez 
a nap.

Kilenckor kezdődött az úgynevezett plená-
ris ülés, ahol röviden ismertették a TDK 
menetét, valamint sok szerencsét kívántak 
a versenyzőknek. Ezután következtek a 
szekcióülések különböző témakörökben. Én 
személy szerint a nemzetközi tanulmányok 
szekcióban hallgattam meg két előadást. 
Az első Pakisztánról szólt, érintve többek 
között olyan témákat, mint Pervez Musarraf 

puccskísérlete, vagy Barack Obama intézke-
dései az országgal kapcsolatban. A második 
dolgozat esetén Németország gazdaság-
története került a középpontba, amelynek 
során szó esett például az NSZK-NDK egye-
sülésről is. Mindkét versenyzőről csak a 
legmélyebb tisztelettel tudok nyilatkozni, 

amiért ilyen alaposan sikerült felkészülniük 
ezekből a nem éppen könnyen emészthető 
témákból, és hogy a feltett kérdésekre is 
tudtak válaszolni. Ennek az ülésnek hamar 
vége lett, így a helyezések is hamar meg-
születtek, igaz ezek később derültek csak 
ki. Addig én elcsipegettem pár pogácsát 
a büfében, majd beültem a Tulajdon-e a 
szellemi termék? című előadásra. Czutor 
Zoltán a Szerzők egyesületének képviseleté-
ben beszélt nekünk a jogdíjakról. Közvetlen, 
jópofa fickó, élveztem az egész előadást. 
Bár a jövőkép kicsit rémisztő, miszerint, ha 
továbbra is így folytatódik a jogdíjak befize-
tésének elsumákolása, akkor pár éven belül 
összeomolhat a magyar könnyűzenei ipar. 

Ezután következett a nap utolsó 
felvonása, az eredményhirdetés. A 
szekciók elnökei elmondták tapasz-
talataikat, tanácsaikat, majd átadták 
az okleveleket, illetve nyereménye-
ket a versenyzőknek. 
Véleményem szerint eredményes 
volt ez a mai nap, minden menet-
rendszerűen zajlott, ami persze 
nemcsak a szervezőknek köszön-
hető, hanem különböző szponzo-
roknak is, akiknek hála, nem hal-

tunk sem éhen, sem szomjan. A versenyzők 
nemcsak tapasztalatokkal, de olyan értékes 
ajándékokkal is távozhattak, mint például 
egy két személyre szóló vacsora meghívó a 
Trófea étterembe vagy egy kétnapos utazás 
a bécsi karácsonyi vásárba.

Donáczi Roxána

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

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Ki miben tudós?

Idén ősszel a HÖK két ÁVF NITE-ot is szervezett a B Seven-ben. (A gyen-
gébbek kedvéért ÁVF Nite=ÁVF-es buli). Ezek az éjszakák méltán marad-
nak mindannyiunk feledhetetlen főiskolás emlékei. Reméljük, benned is 
ébresztenek egy-két kellemes emléket az alábbi sorok, vagy meghozzák 
a kedved a következő bulihoz. 

Asztal lefoglalva, smink, frizura kész, pénz a zsebben. Taxi vár: Nagymező 
utca. És már ott is vagyunk. A biztonsági őr még a HÖK elnök legjobb 
barátnőjét sem engedi be iratok nélkül, szóval biztonságból ötös. A talpig 
fekete kocka rád mosolyog, nyújtja a karszalagod, jó szórakozást kíván. A 
pincér az asztalhoz kísér, kezedben welcome drink. A zene már dübörög. 
Lassan beindul a buli. Szállingóznak az über arcok, velük a slepp. Mindenki 
vigyorog, és a „best fit” formáját hozza. Jól fésült fiúk feszítenek a fekete 
kanapékon, oldalukon csillog a flitter. Hogy ki az, aki már nem bírt magával, 
és elsőként kezdte rázni, nem emlékszel, de kifulladva ordítod a tánctéren a 
barátnőd fülébe, hogy igyunk még egy koktélt. A hajnal egy ilyen éjszakán 
mindenkit gyorsan elér. Kit hol talált, te már sosem tudod meg. 
Másnap diszkréten mosolyogsz össze a lánnyal, akivel egyetlen közös élmé-
nyetek a mosdóból származó pár perc. Ő kicsit megfáradva lazít, te fújod 
a parfümöt, húzod a neccet. A legutóbbi NITE-okon egyesek az izmaikat 
fitogtatták, közben mások angolosan távoztak behuppanva egy taxi hátsó 
ülésére. 
Ja, hogy te nem tudtad? Legközelebb ne hagyd ki!

Erőss Éva, 
Vida Andrea

Mi szerettük...
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Egy kis segítség 
a ranglétra csúcsán  

Szinte trendivé vált a vezetőképzésben, 
hogy egy cég ne csak csapatépítő-, kommu-
nikációfejlesztő-, és egyéb tréningeket ren-
deljen egy tanácsadó cégtől, hanem adott 
esetben a menedzserei személyes vezetői 
problémáira is megoldást keressen. Ennek 
legmegfelelőbb módja a coaching, vagyis 
személyes tanácsadó, segítő, általánosan 
elterjedt nevén coach alkalmazása. 

A coaching a vezetőfejlesztés módszereként 
terjedt el, amit többnyire felsővezetők vesz-
nek igénybe. Elengedhetetlen, hogy a coach 
külső, jól megválasztott, képzett és tapasz-
talt szakember legyen. 
A coaching bizalmi kérdés, a sikerben a felek 
közötti személyes szimpátia is szerepet ját-
szik, ezért a hatékonyság érdekében fontos, 
hogy a coach-ot maga az érintett vezető 
választhassa ki. A coaching folyamatában a 
vezető és a coach négyszemközti beszélge-
tések során hétköznapi munkahelyi hely-

zeteket dolgoznak fel. Minél magasabban 
áll valaki a hierarchiában, annál magányo-
sabb, és annál kevésbé szereti megosztani 
nehézségeit másokkal. Ezért mondják, hogy 
a coach szakmai barát, és megbízható part-
ner is egyben. 
Fontos tudni, hogy a coach nemcsak prob-
lémák esetén segíthet, hanem akkor is, ha 
kihívás előtt állunk, vagy fejlődni, továbblép-
ni szeretnénk. A coaching célja nem a hibák, 
negatívumok keresése, hanem az erősségek 
feltárása, és a további olyanok keresése, 
amelyeket kamatoztatni lehet. 
A coaching fontos eleme, hogy a vezető a 
beszélgetések során megfogalmazott mód-
szereket alkalmazza a beosztottai és mun-
katársai körében, s ezek eredményességét 
értékelje is a coach-csal. Azoknak ajánlott 
ez az segítségkérési-forma, akik hatékonyan 
szeretnék irányítani a rájuk bízott mun-
katársaikat, munkacsoportokat, és olyan 
képességek birtokába akarnak jutni, ame-
lyek lehetővé teszik számukra a tudatos 
karriertervezést, és a mindennapok mene-
dzselését. 

Strupka Diána   

Mi is az a coaching?

Hatodik alkalommal rendezték meg idén októberben Magyar-
ország legnagyobb emberierőforrás-menedzsment szakkiállí-
tását Budapesten, a SYMA Sport- és Rendezvényközpontban. 

Másodszor szerepeltek a programban a Professional Learning 
kiállítói. Ez az a hely, ahol egyszer egy évben a HR-vezetők 
és a vállalatvezetők megoszthatják egymással tapasztalataikat, 
választ kaphatnak kérdéseikre, az új kezdeményezésekről első 
kézből értesülhetnek. Petrányi Réka, az ÁVF hallgatója így szá-
molt be az eseményről: Az ÁVF HR iránt érdeklődő hallgatóinak 
lehetősége nyílt látogatóként részt venni a kiállításon. 
A Professional Learning keretében a tréning szektor, az e-learning, a 
felsőoktatási, valamint egyéb képzés-fejlesztési területekkel kapcso-
latos intézmények, cégek és szervezetek jelentek meg. Kérdezhetjük, 
vajon miért éri meg hallgatóként részt venni egy ilyen rendezvé-
nyen. A válasz egyszerű: a kapcsolatépítés és a tájékozódás miatt. A 
rendezvény segít abban, hogy belássunk a „színfalak mögé”, felfedez-
zük a HR szakma számos elágazását, és a jövőben akár HR, akár más 
szakemberként tudatosabban álljunk ehhez a szakterülethez. 
A Personal Hungary bár nem kifejezetten a hallgatóknak szólt, de 
akit nem riasztott el a kezdeti „idegen közeg”, az kiaknázhatta a 
kiállítás nyújtotta lehetőségeket.

Strupka Diána

Personal Hungary

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető
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Ti már dolgoztok. Mi • 
motivált benneteket arra, 
hogy újra visszaüljetek az 
iskolapadba?

Szabi: A tanulás, az ismeret-
szerzés, és önmagam fejleszté-
se. Lehet, hogy furcsán hangzik, 
de szeretek tanulni. A diplo-
ma megszerzése után például 
elvégeztem egy OKJ-s képzést 
is. Mindenképp akartam még 
tanulni, tehát ez abszolút belső 
motiváció volt részemről, és a 
tény, hogy ez az ÁVF-en valósul-
hatott meg, igazán pöpec.  Itt már ismerem 
a rendszert, a tanárokat, és persze engem is 
ismernek. 

Reni: Már a vállalkozásszervező szak elvég-
zésekor is itt akartam továbbtanulni, de 
azért beadtam a jelentkezésemet különböző 
egyetemekre is. Fel is vettek, de annyira sze-
rettem ide járni, hogy nem kezdtem el más-
hol tanulni. Rózsa néni megnyugtatott, hogy 
várjak, mert indulni fog mesterképzés. 

Juli: Itt végeztem, itt dolgozom. Ha nem 
indult volna itt ez a mesterszak, nem tanul-
tam volna tovább. Nem volt semmi különö-
sebb motivációm. Szerettem az ÁVF-et hall-
gatóként, és szeretem dolgozóként is. Mindig 
úgy álltam hozzá, hogy ha itt lesz mesterkép-
zés, akkor ide jövök, máshová nem. 

A képzés péntek délután • 
és szombaton egész nap folyik.           

Hogyan tudjátok ezt összeegyeztetni 
az egyhetes munkával és az eddigi 
életetekkel?

Szabi: Az OKJ-s képzés alatt már megszok-
tam, hogy nincs szombat. Az már okoz némi 
fejtörést a munka mellett, hogy házi feladat 
van, rendszeresen készülni kell, csapatot 
kell összefogni, embereket hívogatni, napon-
ta e-mailezni, anyagokat rendszerezni.

Reni: Én már nagyon elszoktam a tanulástól. 
Eleinte nagyon fura volt. Az első előadá-
son másfél óra után letettem a tollat azzal 
a megállapítással, hogy elfelejtettem írni. 
Tényleg meglepett, hogy mennyi prezentá-

ciót, feladatot, esettanulmányt kell készíte-
nünk. Egyébként egyelőre a munkával jól 
összeegyeztethető a tanulás. Persze majd a 
vizsgákon derül ki igazán, hogy mennyire 
sikerült. 

Juli: Megzavarta a nyugodt kis életem. Bár 
nem kötelező, ha haladni és tudást szerezni 
akarok, muszáj ott lennem. Folyamatos szá-
monkérés van, egyfolytában készülni kell. 

Mi, BA-s hallgatók, gyakran • 
„bénázunk” a főiskolai ügyintézés 
útvesztőiben. Megnyugtatásként 
áruljátok el, vannak olyan dolgok, 
amelyekkel még ti sem vagytok száz 
százalékig tisztában?

Szabi: Nekem volt. Az új ETR használatához 
egy informatikus segítségét is igénybe vet-
tem. A tantárgyfelvételkor hívtam Margittai 
Brigittát, hogy segítsen. Csak zárójelben 

jegyzem meg, eltartott egy darabig, mire 
megtaláltam, hogy hol tudom megnézni 
ETR-ben, mikor van vizsgám. A szabályza-
tok közül leginkább azokat ismerem, ame-
lyekhez van  valami közöm, de az a biztos, 
ha Blanka és Rózsa néni mondja. Remélem 
megnyugtattalak. 

Reni: Nekem nincs. Feltalálom magam, és 
nagyon jó a belső információ-áramlás.

Juli: Szerintem minden információhoz hozzá-
jutunk. Ha nem volt ÁVF-es lennék és kívülről 
jönnék, azért lenne itt-ott problémám. A taná-
rok mindent megtesznek a zavarok leküzdésé-
re, de azért van, ami még nem teljesen egysé-

ges. Honfi Blanka az ügyintézőnk 
direkt miattunk van itt pénteken 
délután, hogy ne bénázzunk 
nagyon, Reni házhoz hozta a 
diákigazolványokat, én szintén 
órán gyűjtöttem be a többiektől 
a hiányzó adataikat… szóval mi 
is mindent megteszünk a gör-
dülékeny ügyintézés érdekében. 
Ezért is fordulnak gyakran hoz-
zánk a többiek a bajaikkal.

Alapszakon sok • 
szakmai ismerettel 
gazdagodhatunk. 
Tartalmában/módszerében 
miben különbözik 
a mesterképzés az 
alapszakoktól?

Szabi: Módszertanában egyér-
telműen más. Míg alapszakon 
leginkább a hallgatói tömeg, 

a csapat része vagy, addig itt személyes a 
viszony a tanárokkal, akik ennél fogva sokkal 
inkább a teljesítmény mögé látnak. Ehhez 
persze rengetegszer kell megnyilvánulni 
valamilyen formában a többiek előtt, például 
prezentáció, előadás, csapatmunka során. Az 
alapképzés jóval statikusabb, ha fogalmazha-
tok így. Itt azonnal helyben fel kell dolgozni 
a kapott feladatot, amiről az elméletet pár 
órával korábban hallottad, talán életedben 
először. Példákon keresztül rágjuk át az anya-
got, ismerjük fel az elméleteket. Pörgetni kell 
az agyadat, és tudnod kell alkalmazni a hal-
lottakat. Hogy mennyire komolyan veszik ezt, 
azt bizonyítja az is, hogy Pandurics Anett a 
Magyar Posta Biztosító Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója is pontozta többek között a prezentáci-
óinkat. Itt már tényleg felnőttként kezelnek. 

Reni: Nem is tudom, milyen most az alap-
szak. Az biztos, hogy a mesterképzés rend-
kívül interaktív. Nem csak mi érezzük így, 
hanem a tanáraink is mondják, hogy igye-

Mesterpalánták 

 ARC

Óriási eredmény, hogy 
ebben a félévben elin-
dulhatott a vállalkozás-
fejlesztés mesterszak, 
amelynek hallgatói 
között jó néhány régi 
ÁVF-es diákot is üdvö-
zölhetünk. Közülük hár-
man – Szegedi Szabina, 
Vaczó Júlia, és Szigli 
Renáta – főiskolánkon 
dolgoznak, így sajátos 
rálátásuk van a szakra. 
Őket kérdeztük a 
pár hónapja folyó 
oktatás tapaszta-
latairól. 
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keznek is erre törekedni. Sikerül is nekik. A 
tanáraink egyértelműen tudatosítják ben-
nünk, hogy itt azért vagyunk, mert ezt mi 
akartuk. Önmagunknak kell bizonyítanunk. 
Én egyébként rettentően élvezem, akkor is, 
ha néha nagyon fárasztó.

Juli: Nehéz kérdés. A tanárok célja alapszakon 
az, hogy sok-sok tudást töltsenek egy látha-
tatlan tölcséren keresztül a hallgatók fejébe. 
A mesterszakon feltételezik, hogy az alapokat 
már tudod, itt csak helyre kell őket rakni. Itt 
már kissé „tudománykodásba menő”, önálló 
gondolkodásra kényszerítenek bennünket, a 
szó pozitív értelmében. Nem tudom eldönte-
ni, hogy ez nehezebb-e vagy könnyebb, mint 
az alapszakon megszokottak. Merőben más, 
teljesen a gyakorlaton van a hangsúly. 

Két év múlva kezetekben • 
a mester diploma. Mennyiben 
befolyásolja ez a jelenlegi 
karrierterveteket?

Szabi: Az attól függ, mit kapok ettől a két 
évtől. Ha lesz specializáció, az majd biztosan 
nagy hatással lesz rám. Ha elvisz valamilyen 
irányba, akkor esetleg abban elmélyedek. 
Még nem vagyok teljesen tisztában azzal, 
hogy mi lesz az előttünk álló két évben. 
Egyébként nincsenek konkrét nagy terveim. 
Inkább középtávon terezek, ami jelenleg ezt 
a két évet jelenti.  

Reni: Én továbbra is szeretnék itt dolgozni, 
hiszen nagyon szeretem a főiskolát és a 
munkámat. Azt biztosan tudom, hogy vál-
lalkozni például nem szeretnék. Én ugyanis 
azon gyerekek táborát erősítem, akik azt 

vallják, láttam, mit csinálnak a szüleim, és 
pont ezért, pont ezt nem akarom.  

Juli: Azt tudom csak biztosan, hogy én csak 
addig maradok itt, amíg Böcskei tanárnő, 
valamint a „triumvirátus” másik két tagja 
(Antal Úr, és Rózsa néni) is itt van. Engem a 
tanárnő hívott ide, mint volt hallgatóját, és 
nagyon szeretek vele dolgozni. A következő 
cél a PhD lehetne, de nem vagyok benne 
biztos, hogy nekivágnék. Egyik közgazdaság-
tani tudományág sem érdekel annyira, hogy 
évekig hatalmas energiákat fektessek bele. 
Ott már nagyon rá kell feküdni a tanulásra. 

Ti vagytok az első évfolyam. • 
Sok múlik a hozzáállásotokon, 
visszajelzéseiteken. Mennyire érzitek 
ennek a súlyát?

Szabi: A tanárok várják a visszajelzést az 
óráikkal kapcsolatban. Konkrétan kérték, 
bármilyen észrevételünk van, szóljunk. Itt 
lehet névvel és név nélkül pozitív és negatív 
kritikát is alkotni, és megosztani. Úgy érzem, 
a képzés még sokat fog változni úgy módszer-
tanában, az órák felépítésében, mind köve-
telményrendszerében. Még várom és tapasz-
talni akarom ezt. Én rendszeresen adok visz-
szajelzést, és a többiekkel együtt látjuk is 
az ezekhez való igazodást, változtatásokat. 
Itt az órák például egy-egy témát dolgoznak 
fel, nem feltétlenül épülnek egymásra. Csak 
vizsgával nem lehet jegyet szerezni. Komoly 
féléves teljesítményt várnak tőlünk, aminek 
során bizonyítanunk kell, hogy tudjuk alkal-
mazni a tudást. Azt gondolom, csak az jöjjön 
mesterszakra, aki vállalni tudja, hogy bejár, 
készül órákra, mert e nélkül lehetetlen együtt 
dolgozni. Minden feladat végrehajtásában 
kell, hogy támaszkodjunk egymásra. 

Reni: Visszajelzés valamilyen formában sze-
rintem mindig is volt, van és lesz is, de itt 

biztosan nem lesz belőle gond. Annál is 
inkább, mert már most érezzük a változá-
sokat, amelyeket a mi javaslataink alapján 
hajtottak végre. Nem olyan súlyos teher, 

hogy az első évfolyam 
vagyunk.

Juli: Leginkább azt látjuk, 
hogy még kialakulóban 
van a rendszer. Vannak 
változtatások az órák fel-
építésében, a feladatok 
kiadásában. A következő 
évfolyamok ezt már nyil-
ván nem fogják érzékelni. 
A tanárainkon azt látom, 
örülnek, ha komolyan 
vesszük a kérésüket, és 
valóban segítjük őket 
az észrevételeinkkel. 
Egyébként is úgy állnak 
hozzánk, mint végzett 
közgazdászhoz, akikkel 

értelmiségi módjára lehet beszélgetni. Hát 
őszintén szólva ez nem mindig sikerül. 

Hogy kezelitek azt a furcsa • 
helyzetet, hogy aki hétfőtől péntekig 
kolléga, az két napra a tanárotok 
lesz? Adódnak ebből vicces szituációk?

Szabi: Voltak, de már tisztáztuk. A tanáraink 
jól oldják meg az ilyen jellegű helyzeteket. A 
többiekkel együtt bennünket is csapattárs-
ként kezelnek. 

Reni: Van olyan tanár, aki inkább össze-
tegeződött mindenkivel, csakhogy ne kell-
jen magázódnia velünk. Egyébként itt már 
amúgy sem kezelnek abban a klasszikus 
diák értelemben, tehát csupán kicsit furcsa 
a szituáció.

Juli: A helyzet valóban fura néha. Igyekszem 
vele megbirkózni.

Erőss Éva (Vyca)

első tapasztalatai 



Rejtvény
Hányszoros pénzt fizet a szubkontra?1. 

Melyik bolygót nevezték régen Lucifernek?2. 

Mi  a szem recehártyája?3. 

Ki szerezte a Himnusz zenéjét?4. 

Melyik Leonardo da Vinci leghíresebb 5. 
festménye?

Hogy hívták régen a Margitszigetet?6. 

Ki volt Disney dúsgazdag kacsája?7. 

Hogy hívják Hófehérkét Nepp József meséjében?8. 

Hogyan nevezzük a csapadék egyik formáját?9. 

Mit nevezünk tengerparti sekélynek?10. 

Hogyan mondjuk angolul: jogász, ügyvéd11. 

KARÁCSONYI 
babonák 
és hiedelmek
Jó, ha tudjuk!

A karácsonyi kalácsba (sütemény, ami nem bejgli) tegyél egy 
pénzérmét, egy gyűszűt és egy gyűrűt. Aki a pénzt találja 
meg, anyagilag szerencsés lesz, aki a gyűszűt, karrierben lesz 
szerencsés, aki a gyűrűt, annak esküvő lesz a családjában 
jövőre.

Karácsony estéjén tárd ki az ajtót, hogy kimehessenek a 
házadban rekedt szellemek.

Karácsony estéjén gyújts gyertyát az ablakban és hagyd leég-
ni másnap reggelig, hogy magadhoz vezesd a szerencsét.

Karácsonykor ne hagyd másra a munkád, különben követke-
ző évben sokszorosan kell visszaadnod.

Amilyen nemű az első látogató karácsony estéjén, olyan 
nemű lesz a házban lévő terhes nő gyermeke.

Szinte minden karácsonyi ételnek volt mágikus jelentősége. 
A bab, a borsó, a mák a bőséget biztosította, a fokhagyma 
védte az egészséget, a rontás elhárítására diót használtak, 
a méz az egész életet édessé tette. Egyes vidékeken kará-
csonykor a kútba dobtak egy almát, vízkeresztkor kihúzták 
és a család közösen elfogyasztotta, hogy az új esztendőben 
egészségesek legyenek.

Advent első napján tegyél vízbe egy cseresznyeágat. Ha kivi-
rágzik karácsonyra, szerencséd lesz a következő évben.

Fehér karácsony zöld húsvétot hoz.

Ha karácsony napja vasárnapra esik, kemény lesz a tél.

A skorpió és a béka
A Skorpió át akar jutni a folyón, megkéri a békát, hogy vigye át.
– Nem bízom benned, hiszen skorpió vagy.
– De megbízhatsz bennem – mondja és felugrik a béka hasára.

Félúton járva azonban a skorpió megcsípi a békát. A béka ránéz:
– Ezt meg miért csináltad? Most mind a ketten meghalunk! – a 
skorpió azt mondja:
– Nem tehetek róla, skorpió vagyok.
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Végre büszkék 
lehetünk!
Bár nem ma történt, nem kell visszamen-
ni olyan régre emlékezetünkben, amikor 
arra gondolunk, hogy az U-20-as Magyar 
Labdarúgó Válogatott bronzérmet szer-
zett az egyiptomi világbajnokságon. 

A tinédzserek alig két hét leforgása alatt egy 
ország kedvenceivé váltak siker-történetük-
kel. Hogy hogyan várta haza Magyarország a 
„kis” válogatottunkat, arról egy ÁVF-es hall-
gató, Strupka Diána így számolt be: „Azon 
a bizonyos pénteki napon, amikor az U20-
as válogatott megszerezte a VB harmadik 
helyét, és a televízióban közölték, hogy más-
nap érkeznek haza a srácok, a barátnőmmel 
tudtuk, hogy ott a helyünk. Szombat este fél 
10-kor felkerekedtünk, és kimentünk Feri-
hegyre. Mire megérkeztünk, már nagy volt 
a tömeg, mindenki az újdonsült sztárokat 
várta. Bár a gép 22:30-ra volt kiírva, csak 
23-kor landolt. Nem is volt baj, így legalább 
volt időnk a „Szép volt fiúk!” kiáltások gya-
korlására és a Himnusz főpróbájára egy 
rögtönzött zenekar segítségével. A váróban 
szinte mozdulni sem lehetett, sokan csak 
kintről tudták szemlélni az eseményeket. 
Meglepően változatos volt a rajongótábor 

kor szerinti összetétele, nagyon sok korunk-
beli volt, akadt pár idősebb házaspár is, 
de például a mellettünk lévő két év körüli 
kislány is szemmel láthatóan ugyanolyan 
izgalommal várta a válogatottat, mint mi. 
Az eseményen tiszteletét tette Buzánszky 
Jenő, az aranycsapat legendás tagja, és rövid 
köszöntővel fogadta a fiúkat. A srácok arcán 
vegyes érzelmek tükröződtek: hol öröm, hol 
döbbenet, máskor pedig a megilletődöttség. 
Nem gondolták, hogy az éjszaka közepén 
ennyi rajongó képes rájuk várni. A csapat-
kapitány, Koman Vladimir, szinte megszó-
lalni sem tudott a meghatottságtól, amikor 
a kezébe nyomták a mikrofont. Miután min-
den csapattag szólt néhány szót, szabad-
jára engedték őket, és következhetett az 
autogram-vadászat. Szegények nem győzték 
az aláírásokat osztani, de mégis nyugodtan 
tűrték a rohamot. Tudták, hogy a jelenlé-
vők mind miattuk jöttek, az ünneplés pedig 
bármennyire is hihetetlen, de nekik szólt.”
Ezt az évet nem is lehetett volna szebben 
befejezni, mint ezzel a sikersztorival. Remél-
jük, Strupka Diáéknak a jövőben is lesz okuk 
várni a ferihegyi terminálnál sportolóinkat.

Süveges Péter

A borús idő beköszöntével sem áll meg az 
élet, hiszen a telet is aktívan ki lehet hasz-
nálni arra, hogy fitten tartsuk testünket, 
megőrizzük egészségünket. 

Az elmúlt években új sportág alakult ki, a 
nordic walking, ami ebben az időszakban 
kiválóan űzhető.  Mi is ez a sport? 
Magyarul a neve északi séta, amit speciáli-
san erre a célra kialakított botokkal végez-
nek a test 90%-át megmozgatva. 
A Normafán a sportág különösen sok hívé-
vel találkozhatunk. Életkortól függetlenül 

bárki bármikor elkezdheti a szabadban. Az 
új hobbi mellett korcsolyázhatunk is. Igaz, 
ebben az évben a Fővárosi Önkormányzat 
Városligeti Műjégpályája zárva tart, de a 
bevásárlóközpontoknál a műjégpályákon 
(West End tetején, Duna Plázában és a Pólus 
Centerben), vagy a befagyott tavakon még 
mindig van rá lehetőség. Ugyancsak nyi-
tott a Káposztásmegyeren lévő Astra Zeneca 
Jégcsarnok, ami alkalmas közönségkorcso-
lyázásra is. 
A bátrabb sporttársak akár a hoki rejtel-
meibe is bevethetik magukat. A síelés és a 

snowboard kedvelőinek a kül-
földi sítáborok mellett a hazai 
síelő helyeket érdemes meg-
látogatni a hó mennyiségétől 
függően: a Bakony, Börzsöny, 
Bükk-régiót, illetve a Mátrát, 
a Pilist, és Budapesten a 
Normafát is. 
A legkedveltebb téli hobbinak 
a szánkózást és a hógolyó-
zást tekinthetjük, ami vicces 
helyzeteket szokott teremteni. 
Azonban ilyenkor sem árt az 
óvatosság, fontos, hogy figyel-
jünk saját-, és a környezetünk-
ben lévők testi épségére is. Ha 

már a szabadidős tevékenységekben kellően 
elfáradtunk – de csak és kizárólag az után 
–, a meleg szobában ráhangolódhatunk a 
különböző sportcsatornákon az élőben köz-
vetített sí világkupa-sorozatok révén a 2010. 
február 12. és február 28. között megrende-
zésre kerülő vancouveri XXI. Téli Olimpiai 
Játékokra.

Akik számára még ez is kevés lenne, további 
információkat találhatnak a www.sielok.hu 
és a www.icecenter.hu oldalakon.

Varga Krisztina

Ne bújj el, ha itt a tél!
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GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető SPORTSüveges Péter
rovatvezető

Középpontban Gulácsi, a vb sztárja

A csapatkapitány és Diáék



Milyen ajándékot szeretnél 
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KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőSPORT Derzsi Bori
rovatvezető  KEREKASZTAL

A legkedvesebb ajándékaim minden 
ünnepen – így idén karácsonykor is – azok, 
amelyek személyre szabottak. 
Annak tudok a legjobban örülni, ha kiderül, 
hogy az ajándékozó igyelt rám, észrevette, 
mit szeretnék, mi az, ami illik hozzám. 

Dr. Kuti Éva 
(Társadalomismereti Tanszék)

Nekem van egy régi vágyam, amit én nagy örömmel fogadnék, 
és amit csak az XXI szerkesztősége tudna teljesíteni: 
az XXI  folyamatosan frissíthető on-line kiadása. (Nem a papír 
változat helyett, hanem amellett.) 
Nem vagyok türelmetlen, ha csak januárra készülne el, én 
annak is örülnék.  Fáradozásukat előre is köszönöm!  
Boldog karácsonyt kívánok Önöknek: 
Dr. Lipécz György (Módszertani Tanszék)

Természetesen az lenne a legszebb ajándék, 
ha kitörne a világbéke, véget érne a gazdasági 
válság, és még sorolhatnám a hasonló 
bölcsességeket, amitől jól érezném magam és 
hétköznapi apró ajándékoknak  is jobban tudnék 
örülni.  Mert ilyenek is vannak: az egyik az 
számomra, ha  az ÁVF-es nyelvvizsgázók legalább 
80%-os írásbelit  írnak a decemberi vizsgán, 
ebből látom, hogy nem dolgoztunk hiába! 
Ugye nem is olyan teljesíthetetlen kívánság?

Germánné Dr. Vastag Györgyi
(Idegen Nyelvi Lektorátus)

Biztosat nem ígérhetünk, de azt igen, 
hogy, minden tőlünk telhetőt megteszünk,  



az idén Karácsonyra?

Karácsonyra leginkább 
szabadidőt 

szeretnék, nyugodt 
ünnepekre készülést, 

mézeskalácssütést. 
Minden ajándéknak 
örülök, mégis talán 

legjobban a könyvnek, 
olvasnivalónak.

Pengő Niki (NT/I/L)

Gyermekkoromban lelkesen írtam kívánságlistámat a 
Jézuskának, hogy miket szeretnék karácsonyra. Pisilős 

baba, barbie ház, görkoris póni, és a levelemnek se vége, se 
hossza nem volt. De most már felnőtt fejjel az én listámon 
elsősorban a család, szeretet, egészség és öröm  szerepel. 

Ezek nem olyan ajándékok, amiket egyszerűen a karácsonyfa 
alá be lehet tenni, hanem az év minden napján jelen vannak. 
De nincs annál jobb érzés, mintha minden nap úgy éreznénk, 

hogy karácsony van.
Fekete Nikolett Anna (GM/II/N)

Egy ajándék értéke mindig attól függ, hogy kitől kapja az 
ember. Nálam ez még azzal párosul, ha olyan ajándékot kapok, 
amit az adott személytől egyáltalán nem vártam volna.
Például apukámtól jegyet balettelőadásra.
Zsámbók 
Viktória 
(NT/I/L)
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Amit igazán szeretnék, az sajnos nem kapható az üzletekben, sőt 
még varázspálcával sem lehet teljesíteni – ezért a realitás talaján 
maradva annak örülnék legjobban, ha a családtagjaim közül minél 
többen töltenénk együtt az ünnepet. Ajándékot kapni egyébként – 
bevallom – szeretek, de adni is, és ünneptől, alkalomtól függetlenül 
is. Az ideális ajándék az, amit csakis az adott illetőtől és csakis 
én kaphatok (vagy csakis neki és csakis én adhatok), személyre 
szóló, és közös történeten, összekacsintáson, összetartozáson, 
a másik ismeretén, elfogadó szeretetén alapul, a mérete, értéke 
nem számít. Mivel pedig álmodozni azért szabad, a Jézuskától 
mégiscsak kérnék egy szép, nagy, ügyes, okos, és lehetőleg piros 
konyhai robotgépet. :-)
Novák Mária (Nemzetközi koordinátor)

hogy ezek a kívánságok valóra váljanak!
Üdvözlettel: az Ikszikszí Szerkesztősége 



Mikulás és/vagy „Jézuska”
egy kicsit másként

A decemberi ünnepeket 
minden országban 
más módon ünneplik 
és különböző 
szimbólumokhoz kötik. 
Egyben azonban nincs 
eltérés: 
a világ minden táján 
hagyománya van 
a bőkezű pocakos 
embernek, 
a karácsonyfának, 
és az ajándékozásnak. 
Lássuk, hogy is van ez…

Tudtátok-e, hogy…
a Mikulás alakja a keleti keresztény egyháztól származik? • 
Szent Miklós a szegények védőszentje, aki ajándékaival segít az 
elesetteken?
a Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet?• 
a kitisztított cipő a spanyolok hagyománya? A spanyol gyerekek • 
a fényes cipőket a küszöbön hagyják, hogy a napkeleti bölcsek 
megtöltsék ajándékokkal.
az ausztrál Mikulás kengurun érkezik? A karácsony ott a nyár • 
kellős közepére esik, ezért a karácsonyi vacsorát egy családi- 
piknikkel helyettesítik.
a finn Mikulás nem bujkál? Kopogtatva, napközben érkezik, • „Ki 
itt a jó gyerek?” felkiáltással.

a krampusz osztrák „találmány”?• 
az izlandi rossz gyermek krumplit kap?• 
az izlandi Mikulás manói korábban gonosztevők voltak, de a • 
nagyszakállas ember megfegyelmezte őket, és most már ők 
készítik a karácsonyi ajándékokat.
a finn Mikulás saját irodával és postai bélyegzővel rendelkezik?• 
a magyar Mikulásnak Nagykarácsonyban van a háza és a pos-• 
tahivatala? 
Portugáliában is van „Jézuska” és Mikulás is?• 
a svéd gyerekeknek a Jultomten manó hozza az ajándékot, Ang-• 
liában, Németországban, Dániában, Amerikában, Finnország-
ban, Spanyolországban a Karácsonyapó ajándékoz?
a dán karácsonyfa piros és fehér színű a dán zászló mintájára?• 
a londoni nagy karácsonyfát hagyomány szerint mindig Norvé-• 
giából szerzik be? 
a déli országokban Vízkeresztet ünnepelnek? Olaszországban a • 
Strega Buffana nevű boszorkány seprűn hordja az ajándékot?
Indiában a karácsony hivatalos nemzeti ünnep, annak ellenére, • 
hogy a teljes népesség csupán 3 százaléka keresztény?
Kenyában az ünnepi vacsora a szabadban készül, nyílt tűzön?• 
a karácsonyfa-állítás Németországból ered? • 

Az érdekességeket mosolyogva olvastam, de a többi ország számára  
biztos mi vagyunk furcsák. Mindenesetre Mikulás mégis Írországban 
lennék, ahol sört, whiskey-t és rétest hagynak neki. Hogy az írek által 
nagyon kedvelt rénszarvas se maradjon éhen, egy csokor sárgarépa 
is mindig marad az ajtó előtt. 

Kis Klaudia

December 13. Luca napja
Luca, a megrontó 
A legenda szerint Szent Luca keresztény vértanú, az egyház azonban 
nem tartja valós történelmi személynek. Neve a latin lux, azaz fény 
szóból származik. A magyar néphagyományban nem annyira Szent 
Luca, hanem egy megrontó nőalak (boszorkány) változata terjedt 
el. A legtöbb babona, hiedelem, varázslás ehhez a naphoz kötődik. 
Azt tartják, ilyenkor szabadon garázdálkodnak a gonoszok. Az év 
legsötétebb napja kiváló alkalmat teremtett a jóslásokra, boszor-
kányűzésre. Ezen a napon bizonyos női munkákat tiltottak, nem volt 
szabad pl. mosni, fonni. Ha ezt megszegték, Luca kóccá változtatta a 
fonalat, az asszonyokhoz vágta az orsót. A háznál eldugták a söprű-
ket, hogy Luca ne tudjon elrepülni vele. A bunyevácok fokhagymát 
tettek az ablakba, ez a rontást távol tartotta a háztól. Előfordult, hogy 
az istálló bejáratát is bekenték fokhagymával, nehogy az állatokban 
kárt tegyen Luca. Dívott a Luca-napi „alakoskodás” is. Ilyenkor fehér 
lepedőben, bekormozott arccal rémítgették a fiúk a lányokat. A kis-
fiúk lucázni jártak a házakhoz, szalmán térdepelve mondtak tréfás 
rigmusokat, jó kívánságokat, a háziaktól pedig apró ajándékot, pár 
fillért kaptak. 
Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék 
készítése. December 13-án kezdték el faragni úgy, hogy minden 
nap csak egyetlen műveletet volt szabad rajta elvégezni, de Kará-
csony szentestéjére készen kellett lennie. Az éjféli misére maguk-
kal vitték, és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat. (Egyes 
vidékeken nem Luca-széket, hanem Luca-inget készítettek, de a 
hagyomány lényege ugyanaz volt.) A lányok ezen a napon 12 gom-
bócot főztek. Mindegyikbe egy férfi nevét rejtették. Amelyik gom-
bóc legelőször a víz felszínére jött, az rejtette leendő férjük nevét.  

Luca napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan csíráznak, azt 
tartják, ha karácsonyra kizöldül, jó termés várható.  
Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A vöröshagymá-
ból lefejtettek 12 réteget, ez az év egy-egy hónapjának felelt meg. 
Mindegyikbe egy kevés sót szórtak. Amelyikben elolvadt, az a hónap 
esősnek ígérkezett, a többi száraznak.  Szintén Luca napkor voltak 
szokásban bizonyos, finomnak éppen nem mondható tréfák is. 
Egyes vidékeken a legények leakasztották a kertkaput, máshol szét-
szedték a szekeret a gazda legnagyobb bosszúságára. Érdekesség, 
hogy az angolszász területről ismert, száj- és szemnyílással ellátott 
sütőtök magyar területen is ismert volt. A Dunántúlon ezen a napon 
készítették, belsejébe gyertyát tettek, majd az ablakba helyezték, 
hogy a háziakat megijesszék. 

Forrás: www.keresztenymagyarorszag.hu
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető  MAPPA Németh Lilla
rovatvezető



Kalandvágyó Erasmusos diákok
Budapesten

Következő számunkban…
… folytatódik az Erasmus Know where, know how soroza-

tunk, amelyben Hollandiát mutatjuk be. Ebben az ország-

ban is eltölthettek egy félévet tanulással, bulizással, és 

megismerkedhettek a holland kultúrával. Ha tetszett a 

Németországról szóló bemutatónk, akkor remélem, ezt is 

izgatottan várjátok majd.

A kalandvágyó fiatalok között nagy nép-
szerűségnek örvendő Erasmus program 
keretében iskolánkba is minden évben 
érkeznek külföldi diákok. Nemrég az 
Ezerízű ÁVF kapcsán nemcsak főztjüket 
kóstolhattuk meg, de lehetőségünk adó-
dott arra is, hogy Dmitry Vasilenko litván, 
valamint Eva Oberköttes és Maine Uleen 
német vendéghallgatókat kifaggassuk a 
nálunk eltöltött félévről. Szerencsére a 
tanulás mellett másra is maradt idejük, 
így volt miről mesélniük…

– Hogy érzitek magatokat nálunk?
E.O. Nagyon tetszik a város, már felfedez-
tük a legjobb klubokat (cinkosan egymásra 
kacsintanak – a szerk.) és bőven akad lát-
nivaló. A magyar emberek barátságosak és 
segítőkészek, csak a pénztárosok  tűnnek 
mindig nagyon álmosnak, és olyan lassúak, 
hogy legszívesebben elkezdenék egy ébresz-
tőt énekelni nekik, hogy végre felébredje-
nek! Németországban nem így van, nálunk 
mindenki siet, nincs időnk arra, hogy órákig 
álldogáljunk a sorban.
M.U. Ami a főiskolát illeti, nekem bejön, a 
tanárok is jók, türelmesek és odafigyelnek 
a diákok munkájára. Ez valószínűleg annak 
köszönhető, hogy kis csoportokban dolgo-
zunk, de tényleg jobban lehet így haladni, 
több idő marad a kérdésekre, az egyéni 
problémákra.

– Tanultatok magyar kifejezéseket?
E.O. Igen, tanultunk többet is, de ezeket 
inkább nem mondanánk el...

– Merre jártatok a fővároson  kívül?
M.U. Magyarországon belül Balatonfüreden, 
Siófokon, Visegrádon, azonkívül Bécsben és 
Prágában is jártunk.
E.O. De Prágát ne is emlegessük! Nagyon 
megjártuk, mindenkinek ajánlom, hogy jól 
figyeljen oda pénzváltásnál! Sajnos mi nem 
tettük, így végül ott álltunk szinte üres zseb-
bel a város közepén!

– Ismerkedtetek  
magyar lányokkal, fiúk-
kal?
D.M. Az ismerekedési 
lehetőségek Magyaror-
szágon is olyanok, mint 
bárhol máshol: ha nincs 
pénzed, nincs nőd. Sajnos 
én csak egy szegény 
cserediák vagyok… de 
azért nem voltam olyan 
nagyon magányos, sike-
rült néhány igazán helyes 
lánnyal megismerked-
nem.
M.U. Milyen diploma-
tikus vagy! Miért nem 
mesélsz többet, hmmm?! 
(Itt ismét kaján mosolyok, azt hiszem, van, 
amiről mi nem tudhatunk – a szerk.) A fiúk 
ugyanolyanok, mint nálunk, ugyanúgy néz-
nek ki, és ugyanúgy viselkednek, de nem is 
számítottunk másra.

– Milyen újdonságot tapasztaltatok 
Magyarországon?
D.V. Nekem a szüleim már jártak itt koráb-
ban, és sokat meséltek az országról, így 
nagyjából tudtam, mire számíthatok. A város 
gazdagsága meglepett, bizonyos kerületek 
elit helynek számítanak. Valamint feltűnt a 
rengeteg graffiti. Nálunk közel sincs ennyi, 
de itt úgy láttam, mindenhova fújnak, falak-
ra, táblákra, ablakokra, vonatvagonokra. 
A lányok pedig panaszkodtak a „túlfűsze-
rezett”, csípős gulyás miatt, azt hiszem, 
Németországban kicsit kevesebb paprikát 
használnak.

– Ajánljátok másnak is az Erasmus 
programot?
M.U. Igen, mindenképpen.
D.V. Én is, de nem a tanulás miatt. Szerintem, 
ha valaki csak tanulni akar, akkor marad-
jon otthon, könyveket bújni ott is lehet. Ez 
valami sokkal többről szól, megismersz egy 

idegen országot, az ott élő embereket, a kul-
túrájukat. Tágul a világnézeted, miközben 
rengeteg tapasztalatra teszel szert.

– Nyomon követtétek a magyar politikát?
M.U. Nem nagyon. A tanáraink mesélnek 
néha a magyar történelemről és az aktuális 
eseményekről, de túl rövid időt töltöttünk itt 
ahhoz, hogy átlássuk a folyamatokat. Viszont 
jártunk a Terror Házában, nagyon megren-
dítő volt.

– Meddig maradtok?
E.V. A karácsonyt már a családunkkal és a 
barátainkkal töltjük. A félévnek már vége, 
de ami azt illeti, én szívesen visszajönnék 
jövőre.
D.V. Én is, csak ne lennének olyan drágák a 
lakások! Litvániában sokkal könnyebb diák-
szállót találni, itt viszont nagyon sok pénzt 
emészt fel a megélhetés.

– És végül: hogy tetszett az Ezerízű ÁVF?
E.O. Vicces volt. Külön szeretném kiemelni 
Opitz Éva és Szalai Ibolya tanárnő főztjét, 
nagyon-nagyon finom volt! 

Iricsek Zsuzsanna
Jovanovic Strahinja
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Lányi Katalin, a Tisza Csoport HR fejlesztési vezetője

„Egy cípőben járunk!”

 SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Van valaki, akinek a Tisza cipő 
ismeretlen?
Szerintem nincs. Azonban a Tisza Csoport 
fejlődéséről, az emberközpontú szellemi-
ségről, és akár a számunkra is tartogatott 
lehetőségeiről már kevesebbet hallottunk, 
pedig érdemes rá figyelni. Most különösen, 
mert diákszövetkezetet indítanak, ahová az 
ÁVF-ről is várják a jelentkezőket.

Hogy kerültél ilyen fiatalon ebbe 
a pozícióba?
Tavaly májusban volt egy állásbörze a 
Pázmányon, ahol megjelent a jelenlegi cégem, 
a Tisza Csoport, ezen belül a Radfar Business 
Force. Érdeklődtem, hogy milyen lehetőségek 
vannak. A cég ügyvezetője megkérdezte, hogy 
milyen területen gondolkodom. Mondtam, 
hogy a HR érdekel. Szerencsém volt, mert 

pont erre a területre keresett munkatársat. 
Szimpatikusak lettünk egymásnak, és szá-
mos területen találkoztak az elképzeléseink. 

Nagyon sok lehetőség van a cégben, engem 
ez fogott meg. 

Azt mondod, nagyon sok a lehetőség. 
Konkrétan mire gondolsz?
Maga a Tisza cipő önmagában is sokat mond. 
Ez az ismert név áll mögöttünk, így szá-
mos lehetőségünk nyílik más területeken is, 
ezek egyike például a munkaerő-kiválasztás. 
Azért vállaltam a HR-fejlesztési vezető címet, 
mert sok új lehetőség van, amit ki lehet hasz-
nálni. Próbáljuk teljesen más szempontból 
kezelni a HR-t, igyekszünk másképp állni az 
emberekhez. Nyilván, ha egy pszichológus a 
HR vezető, az rányomja a bélyeget a cégre, 
hiszen a pszichológia módszereit is felhasz-
náljuk a profilok kialakításához. További fej-
lesztések vannak a vállalat profilja, a cipők 
területén is. Most indul egy diákszövetkezet, 

amivel felnőtt és diák munkaerőt tudunk 
biztosítani. 

Mitvel foglalkozik ez 
a diákszövetkezet?
Az ÁVF Karrier Irodájában lehet tájékozódni 
a részletekről. Nálunk ugyanolyan komoly 
kiválasztáson kell átesni egy diáknak is, hogy 
egy adott területre tudjuk majd közvetíteni. 
A cégek, akikkel együtt dolgozunk, meg-
szokták a minőségünket. Ha tőlünk kérik a 
munkaerőt is, akkor azonos színvonalat biz-
tosítunk. A jelentkező hallgatók egy interjún 
esnek majd át, ahol kiderül, hogy szak-

mailag és személyiségükben megfelelnek-e. 
A célunk az, hogy aki az adatbázisunkban 
szerepel, az megbízható legyen, és biztosak 
legyünk abban, hogy jó munkát végez.

Az elhangzottak alapján a HR vezetőnek 
nagyon körültekintőnek kell lennie.
A munkám a legapróbb adminisztrációtól 
egészen a nagyon komoly fejlesztési tervek 
elkészítéséig terjed. Az interjúzás minden-
napos. Szakmailag is felügyelnem kell több 
területet. A diákszövetkezet elindulásánál 
közösen dolgozom a vezetővel, és a köl-
csönzött munkaerő ügyeivel is folyamatosan 
foglalkozni kell. 

Mi a főiskolán tanuljuk, hogy 
mennyire fontos az első benyomás egy 
állásinterjún. Hogy látja ezt egy HR-es?
Megtanultam, hogy elsőre nem lehet pon-
tosan ítélni. Általánosságokat el lehet mon-
dani egy adott személyről, de olyan dolgok 
tudnak külső vagy belső hatásra előjönni 
az emberből, amit sok esetben nem lehet 
előre megmondani. Egy idő után viszont el 
lehet dönteni, hogy azok az alapvető tulaj-
donságok, amelyek elengedhetetlenek, meg-
vannak-e az illetőben. Az első benyomásra 
mindig oda kell figyelni, de nyitottnak kell 
lenni annak megváltoztatására is.

Mi kell ahhoz, hogy valakiből sikeres 
vezető legyen?
A sikeres vezetőnél fontos, hogy következetes 
legyen. Tudja, hogy jó a saját szakterületén, 
de képes legyen elismerni, hogy vannak olyan 
emberei, akik bizonyos dolgokban jobbak. 
Önmagával tisztában kell lennie annak 
érdekében, hogy másokkal hatékonyan tudjon 
dolgozni. Fontos megtartani azt a pozíciót, 
ahonnan irányítani tud. Olyan kapcsolatot kell 
kiépíteni az alkalmazottaival, hogy azok meg 
tudjanak nyílni felé. Nehéz megtalálni azt az 
arany középutat, ahonnan a jó személyes 
kapcsolat mellett jól lehet irányítani. 

Mennyire fontos számodra a bizalom 
a munkád során?
Nagyon fontos. Ki kell alakítani egy bizalmi 
légkört a felvenni kívánt, és természetesen 
a jelenlegi munkatársak körében is azért, 
hogy tudják, és merjék elmondani a fontos 
dolgokat. 

Mit tanácsolsz nekünk, munkakeresés 
előtt álló diákoknak, mire figyeljünk?
A nagyfokú rugalmasság és nyitottság elen-
gedhetetlen. Fontos, hogy önmagatokkal 
tisztában legyetek.

Nagy Dániel

Beszélgetés Lányi 

Katalinnal, aki a 

novemberi Kiválasztás 

és szocializáció című 

főiskolai rendezvényünk 

vendége volt.



ikszikszi@avf.hu 2009. DECEMBER IKSZIKSZÍ  15

KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Karácsonyi fi lmkavalkád

Hinni, vagy nem hinni?

KULTÚRADonáczi Roxána
rovatvezető

Mikulás, karácsony. Szép, hangulatos 
ünnepek. Gyerekkoromban odáig voltam 
azért, hogy sokáig fennmaradjak, hátha 
meglátom a nagy piros embert a put-
tonnyal, mert bíztam a szüleimben, és 
elhittem, hogy létezik. Karácsonykor meg 
csengettyűszóra kiszaladtam az udvarra, 
ahol a „Jézuskának” angyalszárnyakkal 
kellett volna rám mosolyognia, mert jó 
gyerek voltam. 

Kedves emlékek, kincsként őrzöm őket, de 
azért van bennem tüske is. Néha hiányzik 
ez a fajta gyerekkori töretlen hit és bizalom 
a mesevilágban. Nem is emlékszem, mikor 
ébredtem rá, hogy a Mikulás nem létezik. 

Igaz, ami igaz, amikor én öltöztem be piros 
ruhába, már határozottan nem stimmelt 
valami. Csak annyi maradt meg, hogy furcsa 
volt ez a felismerés. Nem dőltem tőle a kar-
domba, csupán nem értettem, ha nem léte-
zik, akkor miért mondták? Anyu és apu nem 
mondtak igazat, ez emlékeim szerint nem 
esett jól. Ezért is zavar, ha hallom, amikor 
egy kislány az édesanyjának mondja, hogy 
mit kér a Mikulástól. Ilyenkor elgondolko-
dom, ő vajon miképpen fogja megélni azt a 
pillanatot, amikor kiderül az igazság. Éppen 
ezért kérdezem magamtól, jó-e gyerekként 
azt hallani a szüleinktől, hogy valami bizto-
san létezik, amiről felnőttként tudjuk, hogy 
csak mese.

Jó kérdés, ugye? Én 
sem tudom egyér-
telműen a választ. 
Szerencsére még 
van pár évem, hogy 
eldöntsem, mit 
mondjak majd a gye-
rekeimnek. 
Nem lehet letenni a 
voksunkat csak az 
egyik, vagy a másik 
mellett. Aki azonban 
megteszi, és meg is 
tudja indokolni, az 
előtt megemelem a 
kalapom. Egyik szü-
lőt sem lehet elítélni 
azért, mert nem rom-
bolja le, sőt táplálja a 

gyereke mesevilágát. Sokan még felnőtt fej-
jel is hisznek a csodákban, s ez sokszor nem 
is olyan nagy baj. Az biztos, hogy ha valaki 
úgy nő fel, hogy ezek az apró illúziók nem 
részei az életének, akkor teljesen más ember 
lesz belőle. A világot is másképp fogja fel, és 
az emberekhez is máshogy fog viszonyulni. 
Szerintem az ilyen személy válik szarkasz-
tikussá. Talán az lehet a megoldás, hogy 
figyelünk arra, hol a határ, mennyire rugasz-
kodunk el a valóságtól, mennyire merülünk 
bele a fantázia világába.       

Donáczi Roxána

Milyen kimenetele lehet a karácsonynak? 
Vonatkoztassunk el a tipikus nagycsalá-
di ünnepelésektől és csöppenjünk bele a 
filmkockák világába, amelyeken a kará-
csony mindenféle alternatívájával megis-
merkedhetünk.

Bruce Willis John McClane-ként még az 
ünnepekkor is ügyeletes jófiú, aki nemcsak a 
feleségét, hanem egy épületnyi embert ment 
meg egyedül a cselszövő terroristától. Beveti 
a leleményességét, mint Macaulay Culkin, a 
gyerekkorunkat meghatározó Reszkessetek 
betörők! című filmben. Mindenki fel tudja 
idézni a videofelvételt, amit a pizza-futárnak 
játszik le az apróval kapcsolatosan, ugye? 
Ráadásul kiderül a történet során, hogy a 
szomszéd bácsi se olyan gonosz, mint ami-
lyennek látszott. 
A karácsony felfokozott érzelmi állapotá-
ban még a teljesen különböző emberek is 
egymásra találhatnak, ahogy ez az Igazá-
ból szerelem című romantikus vígjátékban 
történik. Az író és a bejárónő, bár nem egy 

nyelven beszélnek, mégis megértik a mási-
kat, és közel kerülnek egymáshoz. Az angol 
miniszterelnök pedig beleszeret az egyik 
alkalmazottjába. És persze felejthetetlen a 
filmben a kiöregedett rocker, aki slágerével 
az ünnep sztárja lesz. 
Ha már a fura találkozásoknál tartunk, ott 
van Jack a Halloween Télapója, aki ellátogat 
a Karácsony világába és természetesen iszo-
nyatos felfordulást okoz. 
A Tapló Télapóban a botrány főhőse Billy 
Bob Thornton, aki kiégett, alkoholista, miku-
lás-jelmezes férfit játszik. A film a csillogó 
szemű gyerekek Télapó-misztikumát porig 
rombolja, de az idősebb korosztálynak köte-
lező vígjáték. 
Amennyiben a karácsonyi hangulat még 
nem ragadt magával, mindenképpen nézd 
meg Will Ferrel felejthetetlen alakítását a Mi 
a manó című agyzsibbasztó vígjátékában.

Beigliben és karácsonyi filmekben gazdag, 
tűleveles ünnepeket kívánunk!     

Szabolcs Bernadett
Karácsonyi szerelem

Nem baj, ha hiszünk a csodákban

Egy kis ünnepi hangulat
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