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Teltház az ÁVF-es 
standnál!
„Gondolkodom, tehát ÁVF-es leszek!”

Hogy jó vagy rossz, felszínre tör, 
vagy sem, és ha igen, mikor és 
hogyan, életünk nagy kérdései. 
Biztos ti is elgondolkodtatok már 
rajta, hogy vajon amit „szenve-
déllyel” csináltok, azt ti irányít-
játok, vagy a szenvedély irányít 
benneteket. Ha az utóbbi az igaz, 
vajon baj? Nyilván vannak jó és 
rossz szenvedélyek, és az is biztos, 

hogy egyet-egyet nagyon másképp 
ítélünk meg. A lényeg abban rej-
lik, hogy mindenki olyan szenve-
délynek hódoljon, amitől teljesnek 
érzi magát, és azzal nem árt sem 
másoknak, sem önmagának. 
Ebben a számban mindkettőre 
találtok példát, szemezgessetek 
bátran.

Erőss Éva (Vyca)

Szenvedély mindenkiben él

Kíváncsi szempárok 
sokasága szegező-
dött folyamatosan 
az ÁVF standjára 
a január 21-22-én 
a SYMA csarnok-
ban megrendezésre 
került 10. Educatio 
Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon.

Sokan nem titkolták, 
hogy szívük vágya 
lenne hozzánk járni. 
Mi beavattuk őket 
abba, hogy ez miért éri meg. Rengeteg érettségiző diáknak adtunk 
információt iskolánk lehetőségeiről, újságunk is nagy számban 
fogyott. Voltak srácok, akik azért érdeklődtek főiskolánk iránt, mert 
úgy hallották, hogy ide járnak a legszebb lányok. Ezt, gondolom, az 
ÁVF-es fiúk csak megerősíteni tudják.
Egy biztos, iskolánk népszerű a fiatalok körében, és bátran állítha-
tom, hogy aki bennünket választ, jó döntést hoz. Itt előtérben van-
nak olyan értékek, mint az elismerés, sikeresség, önmegvalósítás. 
Érdemes volt ellátogatni a kiállításra, itt mutatkozott be a felsőok-
tatás színe-java.

Fekete Nikolett Anna

Rövid hírek

OMHV Véget ért a téli Oktatói Munka Hallgatói 
Véleményezése. Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a 
Hallgatónak, akik kitöltötték az OMHV-t! Tanáraitok megkapták 
az értékeléseiteket, amire a következő számban Ők reagálnak.

HÖK képviselőválasztások 
2010 Márciusban zajlanak a hallgatói képviselőválasz-
tások. Arról, hogy a különböző szakokon kikre, hol és mikor 
(melyik előadás előtt) lehet szavazni, a HÖK honlapján és a 
földszinti paravánokon találtok információt. Következő szá-
munkban bemutatjuk a HÖK frissen megválasztott tagjait, 
akik egy éven keresztül képviselnek majd Titeket.

Majoros Viktória HÖK elnök

Az ÁVF a 2011/2012-es tanévtől Nemzetközi tanulmányok 
mesterszak és új Közösségi-civilszervező szakügyintéző 
felsőfokú szakképzés indítását tervezi. A felsőfokú szak-
képzés sikeres elvégzése esetén a közszolgálati alapszakon 
lehet folytatni a tanulmányokat, maximum 60 kreditpont 
beszámításával.

Újdonság, hogy – előzetes kérés alapján – bármilyen felső-
oktatási intézményből beszámítható a szabadon választott 
tantárgy, függetlenül attól, hogy a társadalomtudományi vagy 
gazdálkodástudományi képzési területhez kapcsolódik. 

Jó hír! A 2009/2010-es tanév második félévétől a nappali 
költségterítéses hallgatók – kivéve a szakmai gyakorlati 
félévet – költségtérítés-kedvezmény helyett az újonnan ala-
pított, nagyobb összegű ÁVF ösztöndíjban részesülhetnek, 
amennyiben tanulmányi átlaguk 3,51 feletti. A részleteket a 
Térítési és Juttatási Szabályzatban találod meg.

Ugyancsak jó hír! A jövőben a Köztársasági Ösztöndíj köve-
telményeit teljesítők, de a központi kvóták miatt abban 
nem részesülők – ugyanolyan összegű – Hallgatói ÁVF Díj-at 
kapnak.

Sajnos rossz hír! 2010. januártól – az adójogszabályok válto-
zása miatt – megszűnt az államilag támogatott esti és levele-
zős hallgatók részére adható intézményi ösztöndíj.

Elindult a keresztféléves mesterképzés! A Vállalkozás-
fejlesztés mesterszak újabb 31 hallgatóval bővült.

A diákigazolvány-matricák 2010. március 31-ig érvényesek. 
Az új matricákat hó végéig kell felvenni Szigli Renáta fogadó-
idejében, a 101-es szobában. 

Márciusban került átadásra az idei ProBono Vándordíj. Az 
elmúlt években két ÁVF-es hallgató, Hőbe Ildikó és Vadász 
Judit is megnyerte a díjat. Az elismerést olyan végzős hall-
gató kaphatja meg, aki önálló szociális vállalkozást hoz 
létre, és azt sikeresen működteti.  

Mostantól  használhatsz pendrive-ot a nyomtatáshoz! 
Bővebb tájékoztatást az Információs Pavilonnál kaphatsz! 

Gyere Te is Prágába, sulis vagy akár külsős barátaiddal április 
23-25. között. Bővebb információ a 409-es HÖK irodában.



BELSŐSÉGEK

ikszikszi@avf.hu 2010. MÁRCIUS   IKSZIKSZÍ  3

BELSŐSÉGEK

Februártól új lehetőségekkel bővült a 
Karrier Iroda szolgáltatásainak köre. A 
hallgatók személyes, egyéni tanácsadás 
keretében szakemberektől kaphatnak 
segítséget a szakmai pályafutásukkal, 
karrierjük építésével, munkaviszonnyal, 
illetve életük egyéb területein adódó prob-
lémáikkal kapcsolatban.

EGYÉNI, SZAKMAI 
PÁLYAFUTÁST SEGÍTŐ 
KARRIER-TANÁCSADÁS
Tanácsadó: Rétallérné dr. Görbe Éva 
személyzeti tanácsadó

ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS
Tanácsadó: Radnóti István pszichológus

TANÁCSADÁS A 
MUNKAVISZONY ÍROTT ÉS 
ÍRATLAN SZABÁLYAIRÓL 
Tanácsadó: dr. Erdős Zsuzsanna jogász, 
coach

A tanácsadás március 4-től minden máso-
dik csütörtökön 13:00-18:00 között vehető 
igénybe. Helyszín: 215-ös szoba

A részletekről többet megtudhatsz a Főiskola, 
illetve a Karrier Iroda honlapján, valamint a 
faliújságokon.

Kőrösligeti Zsuzsa

Személyre 
szabott 

tehetség-
gondozás

„Önökért van ez a pályázat” hangzott el a 
program tájékoztatóján. Nem mindennapi 
lehetőség húsz diákunk számára, hogy mun-
kájukat  tutorok kísérik végig Bánfalvi Mária, 
dr. Fenyvesi Éva, Gébler József, dr. Kuti Éva, 
dr. Opitz Éva, Radnóti István, Rétallérné dr. 
Görbe Éva, dr. Szakács Ferenc, Szépe Orsolya 
és dr. Tóth Margita személyében. A tutorálás 
szó oktatás jellegű segítséget jelent. Kevés 

olyan főiskola van, ahol a tehetségek ilyen 
szinten kapnak támogatást tanulmányi- és 
szakmai előmenetelükhöz. A program két 
évre szól, minden nappali tagozatos, első- és 
másodéves hallgató pályázhatott. A tutorok 
segítséget nyújtanak a hallgatóknak, ösz-
tönzik, és informálják is őket. „Kölcsönösen 
fogunk tanulni”, mondta Karcsics Éva, a 
Tehetséggondozó Program szakmai veze-
tője. Csapatmunka lesz, ahol a tehetséges 
hallgatók nagy befogadóképességgel ren-
delkeznek, motiváltak a tudásra, a tutorok 
pedig segítenek a képességeik kibonta-

koztatásában. „A tehetséges ember önjáró, 
nehezen tűri az értelmetlen, ésszerűtlen 
korlátokat.” – vélekedett Gébler József, aki a 
program egyik felelőse. Nem a tutor diktálja 
a fejlődési ütemet, hanem a hallgató. Sokat 
fejlődhetünk, ha élünk ezzel a lehetőséggel, 
a cél közös. A résztvevő hallgatók diplomá-
juk mellé Karrier Portfóliót kapnak, ami 
az ÁVF intézményi referenciája. A program 
célja, hogy a tehetséges diák megmutathas-
sa, mire képes, s ezzel párhuzamosan öreg-
bítse a saját, és iskolája hírnevét. 

Fekete Nikolett Anna

BELSŐSÉGEK

Személyre szabott tanácsadás

A februári ÁVF Nite-on este 11-től vártam a hajnalt, hogy kevesebben legyenek, és 
nagyobb helyen táncolhassunk. Csalódnom kellett. POZITÍVAN! A fél öt körüli záráskor 
is ugyanolyan zsúfolt volt a tánctér, mint nyitáskor. Ezután a Mamut II. 4. emeletétől a 
földszintig mindenhol kisebb-nagyobb ÁVF-es csapatokat láthattunk. Hamar kialakult 
a családias hangulat. Ám mivel itt tantermek „sajnos” nem voltak, lassan elindult a 
tömeg, hogy a sokaknak reggel 8-kor kezdődő előadásra kényelmesen beérjünk. Végül 
a villamosmegállóban fáradtan gondolkodtunk a „legközelebb ugyanitt, ugyanekkor” 
szlogenen, hogy akkor valóban hajnal ötkor a megállóban indítjuk majd a bulit?! 
Összefoglalásképpen elmondhatom, hogy egy nagyobbféle jó kedélyű diákáradat 
kisebb plázafoglalást követően fergeteges bulit kavart.

Szigetvári Fanni

Legközelebb hajnali 
ötkor?

A Hallgatói tanácsadás és a Tehetséggondozási program egy TÁMOP pályá-
zat eredményeképpen valósul meg. Az Általános Vállalkozási Főiskola, a 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola és a Heller Farkas Főiskola 
konzorciumi partnerként pályázott és nyert. A pályázat részletei meg-
találhatóak az ÁVF honlapján, a projekt pontos neve: „Velünk Alakítsd 
Lehetőségeid, Ismereteid, Diplomád!” „VALID – a Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Főiskola, az Általános Vállalkozási Főiskola és a Heller Farkas 
Főiskola közös fejlesztése hallgatóink munkaerő-piaci érvényesülése érde-
kében”. A projektet az Európai Szociális Alap finanszírozza. 

Decemberben összegyűltek főiskolánkon az ÁVF első 
évfolyamain végzett HÖK-ös, Ikszikszís, filmklubos hallgatók, 
hogy közösen elevenítsék fel a régi idők szép emlékeit.

Az ÁVF első évfolyamán (1996–2000) végzett hallgatók tíz éves 
találkozót szerveznek május 15-re.  

A nappali és levelezős öregdiákok volt tanáraik részvételével 
készülnek a nosztalgiabulira.
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Antal Gergő webdesigner, fotós, vállalkozó stb.

„...tanulni sosem szégyen”
Divattá vált a póker, mondhat-
juk, pókerlázban ég az ország. 
Ebben a pókerboomban igazi 
színfolt a MachoPoker webol-
dal, ahol az ember kockázat 
nélkül kipróbálhatja pókertu-
dását. A nem mindennapi kez-
deményezés ötletgazdájával, az 
oldal főszerkesztőjével, Antal 
Gergővel készítettünk interjút.

ÁVF-es hallgatóként gyanúsan 
ismerősen cseng számomra ez a név. 
Véletlen a névrokonság intézményünk 
főigazgatójával?

Nem véletlen, Antal János az édesapám.

Jelenleg dolgozol. Hol végezted 
tanulmányaidat?

A BME villamosmérnöki karán végeztem. 
Ezt követően ugyanitt posztgraduális kép-
zésben vettem részt, ahol szuper előadóktól 
színvonalas előadásokat hallgattunk.

Úgy tudom, hogy már egyetemista korod-
ban saját céged volt. 

Másodéves voltam, amikor céget alapí-
tottunk, ahol webdesigner tevékenységet 
folytattunk. 2000-ben egy komolyabb infor-
matikai vállalkozásba fogtunk, így amikor 
befejeztem az egyetemet, már igazgató vol-
tam a saját vállalatomban. A HR-től a marke-
tingig, a fejlesztéstől a konkrét ügyfélkörrel 
való kapcsolattartásig minden területtel fog-
lalkoztam, és ez nagyon jó tapasztalat volt.

Mennyire volt nehéz egyetemistaként 
a cégvezetés? 

Egyáltalán nem tudtunk céget vezetni. 
Akár azt is mondhatnám, hogy nagyon köny-
nyű volt, de ez így nem igaz. Folyamatosan 
tanultunk. Amikor belefogtunk a vállalko-
zásba, akkor kezdett kialakulni az internetes 
fejlesztő- és szolgáltatóipar, és nem volt 
előttünk példa, amit követhettünk volna. 
Azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos cég-
vezetési módszerek ezen a területen nem 
alkalmazhatóak. A legnehezebb terület a HR 
volt. Az jelentett problémát, hogy a felvett 
szakembereket hogyan tudjuk motiválni a 
legjobb teljesítmény elérésére. A kollégánk-

nak esetenként fontosabb volt egy plusz 
monitor, mint a fizetésemelés. Beláttuk, a 
hagyományos szabályok itt nem működnek, 
másféle rendszert kellett bevezetni. A másik 
elengedhetetlen része egy internettel fog-
lalkozó vállalkozásnak a folyamatos képzés, 
hiszen a kollégák tudása pár éven belül tel-
jesen elértéktelenedik. Gondoskodni kellett 
a rendszeres képzésükről, ami következetes 
odafigyelést igényel, ráadásul akkoriban a 
legújabb alkalmazásokat még nem lehetett 
iskolában megtanulni. Szerencsére min-
denki nyitott volt a fejlődésre. Fontos volt 
számunkra, hogy akár munkaidőn belül is 
teret adjunk a kollégáknak a tudásuk fej-
lesztésére. 

Mit tudhatunk a MachoPokerről?
2008 nyarán fogtunk bele. A póker akko-

riban még a robbanás előtt állt és jó ötletnek 
tűnt. Arra gondoltunk, hogy életmód maga-
zin-jelleggel csináljuk, így lett a MachoPoker. 
Mi játékteret adunk, mindenki játékpénzzel 

játszik, és akkor sincs baj, ha mindent elve-
szít. Ugyanakkor van motiváció is, hiszen a 
legjobb játékosokat megjutalmazzuk. 
Nálunk mindenki megtanulhat úgy pókerez-
ni tét nélkül, hogy utána a pénztétes játé-
kokban is megállja a helyét. Sok információt, 
segítséget és akár bónuszokat is tudunk 
adni a pénzes oldalakhoz.

Milyen gyakran játszol? 
Neked is szenvedélyeddé vált a játék?

Nem szenvedélyem, de heti rendszeres-
séggel játszom. Nálunk a szerkesztőségben 
ez közösségi programmá vált. Sőt, néhányan 
annyit foglalkoztak a pókerrel, hogy mára 
nagyon jó játékosok lettek. 

Szereted magad megmérettetni? 
   Nem keresem a kihívásokat, sokkal 

inkább azok találnak meg engem. Van 
bennem egy folyamatos elégedetlen-
ség, és szeretem az ismeretlen terü-
leteket. Szeretek sodródni az esemé-
nyekkel és megtapasztalni, hogy hol 
vannak a határaim. Azokat pedig csak 
onnan tudhatom meg, ha túllépek raj-
tuk. Az az ember, aki sosem esik át 
a ló túloldalára, az nem is hozta ki 
magából a maximumot.

Sikeres fotós is vagy, mit jelent 
számodra a fényképezés?

Egy kép egy pillanat alatt rengeteg infor-
mációt ad át, ezért különbözik az olvasástól. 
Sőt a filmtől is, hiszen ott nincs időd meg-
figyelni a kritikus pillanatokat. Az, ami a 
képen van, egyszeri és megismételhetetlen. 
Nagyon megszerettem a vizuális kommuni-
kációt. Azáltal, hogy figyelek a részletekre, 
én magam is fejlődök. 

Vállalkozó szellemű, eredményes és 
sokoldalú vagy az elmondottak alapján. 
Mi ezt egyelőre még tanuljuk. 
Milyen tapasztalatod van, ami 
hozzásegített a sikereidhez, 
és nekünk is a hasznunkra válhat?

Nem kell mindig mindent elhinni, nem 
baj, ha kételkedik az ember. Utána kell járni 
a dolgoknak, mert tanulni sosem szégyen. 
Az elmélyülés egy-egy témában akár még a 
hasznunkra is válhat!

Nagy Dániel

„Szeretek sodródni 
az eseményekkel, 
és megtapasztalni, 
hogy hol vannak 
a határaim...”

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

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető



BELSŐSÉGEK

ikszikszi@avf.hu 2010. MÁRCIUS   IKSZIKSZÍ  5

A munkamánia, vagy ahogy manapság diva-
tosan nevezik, a munkaalkoholizmus komoly 
betegség. Már a XX. század elején is ismert 
volt „vasárnapi neurózis” néven. Célpontjai 
főként olyan nagy felelősséggel rendelkező 
emberek, akik valamilyen vezető beosztást 
töltenek be. Ők azok, akik kihagyják a gye-
rekeik iskolai szereplését, nem azért, mert 
dolgozniuk kellene, hanem azért, mert úgy 
vélik, hogy dolgozniuk kell. Ugyanezen ok 
miatt elhanyagolják egészségüket és társas 
kapcsolataikat. Nem bíznak kollégáik telje-
sítményében, csak a saját maguk által elvég-
zett munkát tartják megfelelőnek, éppen 
ezért képtelenek bármit is kiadni a kezük-
ből. Mottójuk: „Ha én nem csinálom meg, 
más biztos nem csinálja meg helyettem”. Ha 
akadályozzák őket a munkavégzésben, azon-
nal jelentkeznek az elvonási tünetek: nyug-
talanság, izgatottság. Az idő előrehaladtával 
a munkamániás személy egyre irreálisabb 
célkitűzéseket próbál megvalósítani, magá-
nyos harcosként küzdve a munkahelyén. 
Előbb-utóbb képtelenné válik az újításra, új 
megküzdési módok kidolgozására. Ráadásul 
állandóan szorong, mert fél attól, hogy a 

dolgok kicsúszhatnak az ellenőrzése alól. 
A munkaalkoholizmus abban is egyezik a 
többi szenvedélybetegséggel, hogy az áldo-
zatok nem veszik észre a veszélyt, csak 
amikor már késő, valami tragédia robban 
be az életükbe, például egy súlyos beteg-
ség vagy válás. A munkamánia súlyosabb 
esetekben a lelki függés mellett konkrét 
tünetekben is testet ölthet. Fejfájás, gyomor-
fájás, emlékezetkihagyás, magas vérnyomás, 
szívritmuszavarok jelentkezhetnek, gyakran 
pánikérzéssel és depresszióval kísérve. A 
specialisták úgy vélik, a betegség gyakran a 
gyerekkori önbizalomhiányban gyökerezik, 
s ez az érzés elkíséri őket a felnőttkorba is, 
amelyet íly módon próbálnak kompenzál-
ni. Másik gyakori gyerekkori kiváltó ok a 
szülők kóros maximalizmusa. Az egyénben 
már a gyermekkorban rögzül, hogy semmi 
sem elég jó, semmit nem lehet rendesen 
befejezni, a világ egy olyan futóverseny, ahol 
valaki mindig odébb viszi a célt. A probléma 
megoldásának első fázisa, hogy az érintett 
felismerje a betegségét, a második, hogy 
szembe is merjen nézni vele. 

Strupka Diána

Workaholic, avagy munkamániás

Versenyvizsga a 
közszférában

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető

Újdonságra hívjuk fel azoknak a figyelmét, akik a közszférában sze-
retnének a jövőben elhelyezkedni. Egy új kormányrendelet alapján 
2009. december 1-től a köztisztviselői alapvizsga helyét általános 
alkalmassági feltételként a versenyvizsga veszi át. A vizsga célja 
annak a felmérése, hogy a jelölt rendelkezik-e a közigazgatásban való 
munkavégzéshez szükséges alapvető készségekkel, képességekkel, 
kompetenciákkal és általános műveltséggel. Az írásbeli és szóbeli 
versenyvizsga az iskolai végzettségnek megfelelően közép- és felső-
szintű lehet. A teljesített versenyvizsga annak letételétől számított 
öt évig érvényes. Ha a vizsgázó a vizsga teljesítését követően köz-
tisztviselői kinevezést kap, akkor a versenyvizsga a közigazgatási 
jogviszony fennállásáig, de legalább öt évig, illetve a közszolgálati 
jogviszony megszűnését követő egy évig érvényes. A vizsgaszerve-
zők a KSZK (Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ) és a Kormány általános hatáskörű területi állam-
igazgatási szervei. Felkészítő tanfolyamon nem kötelező részt venni, 
de ajánlott. További információkat a KSZK honlapján (http://www.
kszk.gov.hu) találhattok.

Strupka Diána

2010-ben először nyílik lehetőség arra, hogy április 1-jén 
NetMiniszterelnököt válasszon az ország! A Média Hungária és a 
hetivalasz.hu kampányversenyt hirdetett különleges kihívásra vállal-
kozó fiatalok számára, akik tehetséget és kedvet éreztek magukban 
a magyar Netország irányításhoz. A beérkezett pályázatok közül a 
zsűri nyolc csapatot választott be a döntőbe, akik közé bejutottak 
iskolánk hallgatói is. Faragó Mária NetMiniszterelnök jelölt csa-
patát erősíti Farkas Sára, Hőgye Anita és Bácsi Rita is, akik a nők 
netegyenlőségéért kampányolnak. A NetMiniszterelnök jelöltek közül 

az nyer, aki csapatot és közösséget 
épít, a legkreatívabb, legokosabb 
és leghatékonyabb netkampányt 
bonyolítja le, és hiteles program-
mal a legtöbb voksot szerzi április 
1-jén. Te is figyelemmel kísérhe-
ted a versenyt a www.legyelte.hu, 
illetve az ÁVF csapatát a www.
missQkac.hu honlapon. Ha  jelent-
kezni szeretnél  az ÁVF csapatába, 
írj nekünk a netminiszterelnok.
avf@gmail.com e-mail címre!

Farkas Sára

NetMiniszterelnök

ÁVF – Állásbörze Nap
A Főiskola hallgatói ez évben ismét tantárgyi keretek között szervezik az ÁVF – Állás-
börze Napot. A május 5-i rendezvény lehetőséget biztosít majd a hallgatók számára 
minél több versenyképes céggel kapcsolatot teremteni, álláslehetőségeiket, szakmai 
gyakorlati helyeiket, gyakornoki programjaikat megismerni.
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Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető
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        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Erőss Éva
rovatvezető

Ők már 
megcsinálták

Horváth Henriett GM/N/II., 
Kilián Renáta GM/N/III. és 
Münnich Péter GM/N/III. 
sikeresen pályáztak, 
és ma már államilag 
támogatott képzésben 
vesznek részt. 

1 Mennyire tudatosan készültél rá, 
hogy átkerülj államilag támogatott 
képzésre? 

H.H.: A beiratkozásnál már tudtam, hogy van 
lehetőségem átkerülni, ezért tudatosan ezt a 
célt tűztem ki magamnak. Már az első félév-
ben olyan jól sikerült, hogy költségtérítési 
kedvezményben részesültem. Ez még job-
ban motivált arra, hogy a második félévben 
jó tanulmányi átlagot érjek el. 

K.R.: Én már jártam ide felsőfokú szakkép-
zésre, és már akkor tudtam, hogy szeretném 
folytatni tanulmányaimat GM szakon. Mivel 
nyelvvizsgával nem rendelkeztem, nem sok 
esélyt láttam arra, hogy államilag támo-
gatott képzésre vegyenek fel. Már akkor 
érdeklődtem a Tanulmányi Osztályon, van-e 
valamilyen lehetőségem átkerülni államira. 
Szerencsére volt, de mivel minél jobb tanul-
mányi eredmény szükséges hozzá, tudato-
san készületem arra, hogy jól teljesítsek. Az 
első év után sikerült a kitűzött célom.

M.N.: Már rögtön, amikor bekerültem a főis-
kolára, terveim között szerepelt, hogy átke-
rüljek az államilag finanszírozott képzésre. 
Az első évben is pályáztam erre a lehetőség-
re, de akkor sajnos nem sikerült (2 hellyel 
csúsztam le). Kifogott rajtam az analízis! 
De nem adtam fel, így a következő évben 
is megpályáztam az állami helyet, és akkor 
már eredménnyel jártam.

2 Nehezen teljesíthetőnek érezted a 
feltételeket?

H.H.: Nem éreztem nehéznek a feltételeket, 
de azért komolyabban kellett foglalkozni a 
tantárgyakkal, hogy jó eredményt érjek el.

K.R.: Számomra nem volt nehéz, mivel a 
reklámszervező szakon tanult tantárgyak 
nagy részét befogadták. Ezáltal az első és 
második félévben is csak három-három tan-
tárgyam volt. Már a régi szakomon is arra 

törekedtem, hogy ösztöndíjas legyek, ezáltal 
jó eredményeim lettek.

M.N.: Az elején nehéz volt. Nem is olyan 
egyszerű átállni a gimnázium után a főisko-
lai életre. Aztán egyre könnyebben ment a 
tanulás, félévről félévre jobb eredményeim 
lettek. Össze kell szednie magát az ember-
nek, de ha van motiváció és cél, akkor ez 
nem okozhat gondot.

3 Motivál jelenleg a tanulásban, 
hogy az államilag finanszírozottak 
között maradhass?

H.H.: Igen, hiszen így nem kell fizetni a fél-
évenkénti 180 ezer forintot, sőt, van lehető-
ségem arra, hogy ösztöndíjat is kapjak. 

K.R.: Igen, motivál, és a továbbiakban is 
szeretnék ösztöndíjas lenni. Mindent megte-
szek a jobb tanulmányi eredményemért.

M.N.: Mindenféleképpen motivál, hiszen 
nemhogy nem kell fizetnem, de az államisok 
kaphatnak ösztöndíjat is, és most már én is 
közöttük vagyok!

A pályázatról pontos információk találhatók 
főiskolánk honlapján: /hallgatói informáci-
ók/szabályzatok/Térítési és juttatási sza-
bályzat

Erőss Éva (Vyca)

Te meddig akarsz még fi zetni?

 ARC

Kíváncsi vagyok, hányan tudják a költ-
ségtérítéses képzésre felvett hallga-
tók közül, hogy a főiskolán államilag 
támogatott helyekre pályázhatnak. 
A 2007 óta érvényes jogszabályok 
szerint ez csak akkor tehető meg, ha 
az államilag támogatott létszámkeret 
– természetesen szakonként, tagoza-
tonként – nem teljes, vagyis van vala-
milyen üresedés az államisok között. 
A pályázat alapvető feltétele, hogy 
a hallgató első alap/felsőfokú szak-
képzésben vegyen részt, valamint az 
utolsó két bejelentkezett aktív félév-
ben teljesítse a mintatervben előírt 
kreditpontok legalább felét. A pályá-
zatok értékelése során azok kerülnek 
pozitívabb elbírálás alá, akik az össze-
sített kreditindex alapján létrehozott 
lista elején állnak. A pályázatokat 
az Oktatási, Tanulmányi és Szociális 
Bizottságnak címezve a Tanulmányi 
Osztályhoz kell benyújtani. A beadá-
si határidő a tanév utolsó napja, így 
ebben a félévben még tehettek érte, 
hogy jövőre már másra költhessétek 
a hallgatói pénztárcával mérve nem is 
olyan csekély költségtérítési összeget. 

Horváth Henriett

Kilián Renáta

Münnich Péter
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Dr. Belyó Pál tanszékvezető, Pénzügytani és Számviteli Tanszék

Korábbi és jelenlegi hivatali feladatai is 
teljes embert igényelnek. Egy ilyen magas 
beosztású gazdasági szakértő hogy képes 
még az oktatásra is időt fordítani?
Engem hallatlanul feltölt és inspirál, hogy 
fiatalokkal vagyok, elmondhatom nekik amit 
tudok, amit tapasztaltam, és hallhatom a 
véleményüket. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy amit az elmúlt évtizedekben megtanul-
tam, azt valamilyen módon továbbadjam. Az 
oktatás során állandóan megújul az ember, 
készülni kell, el kell olvasni a legfrissebb iro-
dalmat, így ez egyfajta folyamatos szellemi 
tréning is. 

Emellett a rengeteg elfoglaltság mellett 
egyáltalán van szabadideje? 
Mivel tölti azt szívesen?
Nagyon szeretek családi körben lenni, mozi-
ba, színházba járni. Szívesen sportolok. Bár 
nem sok időm van rá, de hetente kétszer-
háromszor azért lejárok az edzőterembe. 
Kedvenc sportágam a síelés, korábban évti-
zedekig teniszeztem is. Úgy gondolom, fontos 
egy olyan munkatempó kialakítása, ami lehe-
tővé teszi a pihenést, feltöltődést is.  

Hogyan alakult ki a számok iránti 
vonzalom? 
Mennyire van jelen a hétköznapjaiban a 
statisztika és a számokhoz való kötődés? 
Az életben vannak véletlenek. Középiskolában 
volt egy nagyon szigorú matematika taná-
rom, aki rákényszerítette az osztályt arra, 
hogy elsőtől kezdve dolgozza ki az érettségi 
tételeket. Ennek is köszönhetően alaposan 
megtanultam az egész középiskolás mate-
matika anyagot. És szerencsém is volt, mert 
a környezetemben, baráti körömben voltak 
matematikusok is. Úgy gondolom, hogy a 
statisztika, a matematika iránti készség az 
igazi közgazdászokban megvan, egyébként 
pedig feltehetően egész életünk alapja vala-
milyen szinten a matematika. 

Ön mint a statisztika ismerője, ki tudja 
olvasni a számokból, hogy hol tart a 

válság, mire lehet számítani a 
közeljövőben? 
2008-ban én nem gondoltam, 
hogy a válság ilyen erővel fog 

jelentkezni, sem azt, hogy ilyen mér-
tékben átterjed a reálgazdaságra 
is. A pénzteremtés formáinak és a 
pénz funkciójának átalakulása per-
sze számomra is valószínűsítette, 
hogy komoly problémák lesznek a 
pénzügyi piacokon. A világ gazdasági erőköz-
pontjai megváltoztak, és ennek törvénysze-
rűen hatnia kellett a nemzetközi pénzügyi és 
gazdasági helyzetre. Tehát vártam azt, hogy 
akár válság is lehet, de azt sajnos nem ismer-
tem fel, hogy mikor. Régóta beszélünk arról, 
hogy hazánk számára fokozott nehézségek 
várhatóak, hiszen Magyarország gazdasága 

nagyon nyitott. A globalizáció hihetetlen mér-
teket ölt. A transznacionalitás olyan helyze-
tet okozott a világban, ami egészen újfajta 
gazdaságpolitikát igényel az egyes országok-
tól, és ehhez a kis országok nyilván nem 
tudnak könnyen és jól alkalmazkodni. Évek 
óta látjuk, hogy a korábbi gazdaságpolitikai 
elméletek nem megvalósíthatóak, valamint 
a demográfiai folyamataink sem jó irányba 
haladnak. Azonban én is hittem abban, hogy 
megúszunk egy ilyen mértékű válságot. Kissé 
igazam is lett, hiszen nem lett államcsőd és 
valutaválság! Úgy gondolom, hogy a válság 
végéről majd akkor beszélhetünk, amikor a 
foglalkoztatás csökkenése megáll, és sikerül 
új munkahelyeket teremteni. Én arra számí-
tok, hogy 2011-től már lesz enyhe gazdasági 
növekedés, néhány százalékos GDP bővülés. 

Aki a számok, adatok, tények világában 
tölti a mindennapjait, bizonyára 
meglehetősen racionális ember.  
Van ennek ellenére – valamilyen 
megmagyarázhatatlan szenvedélye?

Elég kiegyensúlyozott és fegyelmezett 
vagyok. Nem dohányzom, nem nagyon 
iszom, mert nem bírom igazán az alkoholt. 
A sörivás lehetne ugyan a szenvedélyem, 
mert a könnyű, világos cseh és német sörö-
ket imádom, de a sörpocakot viszont egyál-
talán nem, így a sörivásról lemondok. Volt 
egy négyéves időszak – Prágában diploma-
ta voltam −, amikor a lányaim legnagyobb 
meglepetésére előfordult, hogy kétnapon-
ta elfogyott egy láda sör. De az húsz éve 
történt, fiatalabb voltam. Azt hiszem, a 
szenvedélyem tulajdonképpen a munkám. 
Nagyon szeretem a statisztikát, és a mos-
tani beosztásomat, feladataimat. Nagyon 
szeretek a családom körében élni, napi 
kapcsolatban lenni már külön élő gyer-
mekeimmel, mindenkiről mindent tudni. 
Tehát szenvedélyem a családom is.

Dr. Belyó Pál kérdezi következő számunk 
interjúalanyától dr. Horváth Zoltántól, a 
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék vezető-
jétől: Számít-e arra, hogy a görög válság 
kapcsán az Európai Unióban szigorodnak 
az egyes országokkal kapcsolatos felügye-
leti eljárások?

Erőss Éva (Vyca) 

Kedvenc:
könyv: P. Howard összes, film: Mátrix
étel: Wellington bélszín, ital: sör
ország/hely: Magyarország, Budapest
Legjobb tulajdonság: szeretem az embereket
Legrosszabb  tulajdonság: van, akit nem
Amit imád: a pozitív hozzáállást
Amit utál: a kesergést, a tehetetlenséget és az 
embertelenséget!

Dr. Belyó Pál az elmúlt tizenkét évben 
az Ecostat főigazgatója, két cikluson 
keresztül a Magyar Tudományos 
Akadémia Statisztikai Bizottságának 
alelnöke volt. Emellett több 
tudományos társaság, így a Magyar 
Statisztikai Társaság választmányi 
tagja, 2009. novemberétől – hatéves 
megbízatással − a  Központi 
Statisztikai Hivatal Elnöke, és négy 
éve főiskolánk Pénzügyi és Számviteli 
Tanszékének vezetője. 



FELSŐ 
FÉLÉV
Hallgató lettem egy remek helyen,
amit megtalálhatsz majdnem a Gellért-hegyen. 
A Feneketlen-tóval srégen szemben áll, 
ez a csodás épület, mely nagy hatást tesz rád. 

A lépcsőn felsétálva ott a szép terasz, 
itt cigizhetsz bátran nem lesz hepaj. 
Az ajtón belépve külön világ vár, 
ahol a lépcső mellett olvasó és könyvtár áll. 

A négy emelet szeretett vendégeként 
megtalálhatsz mindent egyenként. 
Az épület központja a 600-as előadó, 
itt hallgathatsz, ha van megfelelő adód. 

Fent az erkélyajtó résnyire kitárt,  
ha kimész, megtudod, hogy itt mi vár. 
Nézd csak itt egy srác, de nyugi Ő is koma 
ez itt az Általános Vállalkozási Főiskola.

[…] Ettenberger Dániel
      GM1-es hallgató

Ha Te is ki akarod próbálni magad, 
írd meg:

versedet• 
vicces sztoridat, ami veled vagy    • 
barátaiddal történt meg.

Vagy csak szeretnél véleményt írni 
nekünk az újságról, ÁVF-es bulikról 
és közösségről?

Küldd el a neked.8@hotmail.com 
címre.
Minden hónapban a legjobbat meg-
jelentetjük az újságban.

„Sándor, József, 
Benedek, zsákban 
hozzák a meleget” 

A hosszú tél után Szent Péter egy zsákba kötve elküldötté Sán-
dorral a meleget a földre. Sándor ment, mendegélt, de nagyon el-
fáradt a meleg súlya alatt. Hiába törölgette a homlokát, lazította a 
ruháját, szomjas és fáradt maradt. Amint körülnézett, meglátott 
a Tejút mellett egy kocsmát. Hogy megpihenjen, ott lerakodott, 
és iddogálni kezdett. Közben pillája elnehezülvén, ottfeledkezett. 
Szent Péter már megsokallta a földi embereknek a meleg utáni 
könyörgését, és Sándor után elküldte Jóskát, hogy keresse meg. 
Kereste, kereste, végre megtalálta az ivóban. A bor mellett azon-

ban ő is elfeledkezett, hogy miért küldték. 
– Eridj, iam, Benedek, aztán nézz utána, hol kujtorog a két lator! – indította útba a harma-
dikat is az öreg Péter.  De biz, Benedek is úgy járt, mint a másik kettő, mert a Tejút melletti 
kocsmában igen jó bort mértek. Szent Péter csak várta, leste, mikor ér a földre a meleg. Le-
nézett az égből, de a jámbor  vándorokat sehol sem látta. Nagyon megharagudott, és Má-
tyást küldte a földre, de most már korbácsot is nyomott a kezébe. Mátyás hamarosan rá-
juk akadt a kocsmában, 
mert már nagyon jó-
kedvük volt, dalolásuk 
messzire elhallatszott. 
Bement hozzájuk. Ami-
kor a három víg koma 
meglátta Mátyást os-
torral a kezében, gyor-
san szedték a sátorfá-
jukat, és siettek a föld-
re a zsák meleggel. Hir-
telen nagy meleg lett, 
minden jég megolvadt.  
Ezért mondják rájuk 
az ismert regulát, Má-
tyást pedig ezért tisz-
telték meg a jégtörő 
névvel.
Forrás: Balogh Júlia: 
Szent Mihály havától 

Kisasszony haváig.
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Roza Katalin
rovatvezető



Indulhat a Vadászat (I. rész)
Sokak számára nem ismeretlen fogalom 
a paintball, mégis eddig igen kevesen tet-
ték próbára magukat ebben az izgalmas 
sportban. 

Márciusi és áprilisi számunkban két 
részen át taglaljuk Orbán Péterrel, főisko-
lánk egyik hallgatójával, hogy miért érde-
mes kipróbálni ezt az extrém sportot. 

Péter munkája és már meglévő diplomája 
mellett, most elsőéves NT-s hallgató, aki 
nem csak űzi ezt a játékot, de rendszere-
sen szervez paintball csatákat is. 

Ő válaszol most néhány kérdésemre:

– Hogyan mutatnád be ezt a sportot?
– Szeretsz kockáztatni? Imádod az adrena-
lint? Áhítod a heroikus győzelmet?
Amennyiben a válaszod igen, igen és igen, 
akkor a paintball a TE sportod! 
Gyakorlatilag úgy képzeld el, mint egy bulit, 
ahol a lányok és srácok egyaránt kiélhetik 
„vadászösztöneiket”. A játék kezdete előtt 
kapsz egy gáz- és sűrített levegővel működő 
fegyvert (marker), festékgolyókat töltény 
gyanánt, teljes arcvédő maszkot, overállt, 
a lányok mellvédőt. A legfőbb feladatod az 
lesz, hogy lelődd az ellenfeledet. Egy baj van, 
hogy te is lehetsz a lelőtt ellenfél. 
Éppen ebből ered a félelem, hogy mennyire 
is fájdalmas ez a játék. Valóban, tényleg fáj. 
Pont annyira, hogy ne akard, hogy legköze-
lebb is eltaláljanak téged!

– Hogy vált a szenvedélyeddé a paintball?
– Minden kissrác szereti a militarizmussal 
kapcsolatos dolgokat, így a lövöldözést is. 
14 évesen így jött az ötlet, hogy a TV-ben 
és újságokban korábban látottakat élőben 
is kipróbáljam. Néhány embert összegyűj-
töttem, majd egy cégnél befizetve órákon 
keresztül játszottunk. Ez az élmény megha-
tározó volt, a rabjává ejtett. Ennek már tíz 
éve, azóta rendszeresen viszek csapatokat 
játszani, aminek köszönhetően remek kap-
csolatot alakítottam ki az ország talán leg-
profibb egyesületével, ahol roppant kedvező 
feltételeket biztosíthatok a játékosaimnak.

– Kiknek ajánlod a paintball-t?
– Akik vágynak az izgalmakra, az extrémi-
tásra, az adrenalinra. A csapatszellem egyik 
leghatékonyabb fejlesztője, így megfelelő 
koncepcióval csapatépítő tréning 
is lehet belőle. Aki fogyókúráz-
ni szeretne, az is összekötheti 
a kellemest a hasznossal: 
egy 4-5 órás játék (főleg a 
melegben) több kilótól 
szabadíthatja meg az 
embert.

Áprilisi számunkban 
Péter ellát bennünket 
néhány hasznos tanáccsal, 
bemutatjuk ennek az extrém 
sportnak a veszélyes oldalát is. 

Süveges Péter

A 2009-es évet lezárva isko-
lánk rugby csapata lázasan 
készül a tavaszi szezonra. 
A Vak Mókusok a főisko-
lai-egyetemi bajnokság 
(MEFOB) őszi szezonját a 
második helyen zárták. 
Nagy eredmény ez, főleg ha 
még azt is hozzátesszük, hogy 
a versenyeken nem mindenki 
tudott megjelenni, és a körül-
mények miatt nem tudta 
csapatunk saját játékstílusát 

hozni. De a remény felcsillant számukra az új szezon kezdetével. 
Céljuk, hogy megnyerjék a MEFOB-ot (ehhez minden mérkőzést meg 
kell nyerni). Csapatunk ezenkívül a Magyar Hetes Bajnokságban is 
szerepel, és jelenleg a hatodik helyen állnak. A decemberi pihenő után 
januártól újra elindultak – heti két alkalommal – az edzések a TF futó-
pályáján és a Gellért-hegyen, és ebben a hónapban már pályás edzések 
is vannak.  A csapat továbbra is szeretettel vár új jelentkezőket az új 
célok elérése érdekében, hiszen a következő hónapban elindulnak a 
mérkőzések (az elérhetőségük megtalálható az avf.rugby.hu oldalon). 
Még az is lehet, hogy immár harmadik alkalommal részt tudnak venni 
a Nowa Huta 7’s-ön, Krakkóban. Szorítunk nekik!

Varga Krisztina

Itt a tavaszi szezon
Szeretnél jól kinézni a strandszezonra? Szeretnél kikapcsolódni, 
és jól érezni magad órák után? Ha igen, akkor figyelj, mert ettől 
a félévtől kezdődően egy lelkes hallgatótársunk jóvoltából új 
testmozgási lehetőség nyílt számunkra! 
A tapasztalt, versenyzői múlttal rendelkező Babusa Emese (leg-
jobb eredménye: csapatban VB 2. hely) aerobic edzéseket tart 
minden héten szerdán 16.00-17.00 óra és pénteken 11.00-12.00 
óra között a konditeremben. Mivel az új sportlehetőséget iskolánk 
vezetése is jóváhagyta, így mindenki térítésmentesen vehet részt 
az órákon, amelyekhez bármikor lehet csatlakozni. Hogy mire 
is van szükség a részvételhez? 
Mindössze egy törülközőt vigyél 
magaddal, két fél literes palackot. 
Kondi bérletet Korona Ildikótól 
lehet kérni (414. szoba, e-ma-
il: ikorona@avf.hu), és már kez-
dődhet is az edzés. Fiúk, lányok, 
irány a konditerem! A strand-
szezonra formás vonalakkal és 
erős izomzattal fogtok rendel-
kezni.  Érdeklődni és jelentkezni 
lehet személyesen az edzéseken 
és Babusa Emesénél (e-mail: 
emesebabu@gmail.com).

Varga Krisztina

Készülj a nyárra!
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Van olyan szenvedélyed,

Az utazásról, új országok és kultúrák megismeréséről semmi-
képp se. London például az egyik olyan város, ahol szinte az 
összes nemzetiség megtalálható, így a Londonhoz fűződő 
emlékeim nagyon fontosak a számomra. 
De Madrid is a kedvenc úticéljaim között szerepel. 
A város tele van szenvedéllyel és jó bulikkal! :-)

Dukai Enikő 
(NT/II/N)

Szeretnék megosztani veletek egy sok nő által oly jól ismert érzést: az anyasághoz, 
gyermekünkhöz fűződő szenvedélyt. Az élet nagy ajándéka, hogy lehetőséget ad a nők-
nek, hogy megéljék, megcsodálhassák azokat a pillanatokat:

amikor még csak motoszkál valami rejtélyes késztetés, ösztön, eufórikus vágy • 
az anyaságra,
amikor áldott állapotban már erős, vissza nem fordítható függőséget, • 
szenvedélyt érzünk a bent fejlődő Csoda iránt,
amikor végre karunkban tarthatjuk Őt,• 
amikor neveljük, becézgetjük, szeretgetjük, óvjuk, féltjük Őt,• 
amikor egy pillantásból, egy apró rezdülésből ismerjük érzéseit, gondolatait, • 

A hozzánk közel álló emberek is kívülállók abban a kölcsönös, kozmikus kapcsolatban, 
ami gyermek és anyukája között vibrál. Csak anya és gyermek tudnak egymás rezdülé-
seiből olvasni, azonnal reagálni.  Ez számomra a szenvedély iránta és az anyai szerep 
iránt. Már gyerekként is álmodtam erről a Csodáról és örömmel vagyok a rabja, lemon-
dani sose tudnék róla.

Járdánházyné Rákóczy Katalin ügyintéző
Záróvizsgaközpont, Gazdasági Jogi Tanszék

Egyesek azt mondják, munkamániás vagyok, amiről „lehet, hogy nem tudok 1. 
lemondani, de nem is akarok…”, már csak azért sem, mert – az interneten is 
megtalálható – következményei esetemben egyáltalában nem jellemzőek. 
Például:

nem italozom, csak néha gombfocizom, uszodába és meccsre járok,• 
ha van is néha kicsi stressz az életemben (kinek nincs?), de tele vagyok • 
olyan lehetőségekkel, amivel azonnal kezelni tudom,
hál’ Istennek nincs gyomorfekélyem,• 
ugyan szedek vérnyomás beállítót, de komolyabb szív- és érrendszeri • 
megbetegedésem nincs,
bár a munka dobogón van a rangsorban, de az életem nem csupán a munka • 
körül forog,
nem csak az eredményért dolgozom – ott a család, a kollégák, a baráti • 
kapcsolatok ápolása,
érzelmileg talán túlfűtött is vagyok.• 

Sajnos elég régóta dohányzom, amiről „lehet, hogy le akarok mondani, de nem 2. 
tudok, így aztán már nem is akarok…” No comment!
Imádom a tengert (főleg télen az Egyenlítő környéki szigetek körül), amiről 3. 
„lehet, hogy le tudnék mondani, de nem akarok…” Régebben is a világ nagy 
fürdőhelyei (sorrendben) voltak a kedvenceim: Balatonföldvár, Miami Beach, 
St. Tropez. Ma már: Zöldfoki-szigetek, Varadero, Muscat, vagy Fidzsi és Hawaii 
a nyerő!
Szeretem a snookert nézni (főleg Ronnie O’ Sullivan-t, akit csak Rakétának 4. 
hívnak, vagy Ali Carter-t, a Kapitányt), amiről „lehet, hogy nem akarok, de le tudnék mondani, ha akarnék…”

Antal János mestertanár
     Vállalkozás-menedzsment Tanszék
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A pálinkáról sose 
mondanék le, 

mert megfűszerezi 
a péntek estéimet!

Bakos Dániel
(NT/II/N)

amiről sosem mondanál le?

Amíg dohányos szüleimmel laktam, nem szenvedhettem a cigarettázást. 
Mihelyt önálló lettem, az egyetemi cimborák hatására belecsúsztam, és évekig 
erős szenvedéllyel füstszűrő nélkül szívtam csak a legerősebbeket. Amikor már 
reggelenként is fejfájásra ébredtem, áttértem a szivarozásra. A szivarozás = függés 
nélküli alkalmi dohányzás. Alkalom kell hozzá: nagy légtér, meleg, alkohol vagy 
kávé és mindenekelőtt sok idő. 
Anyagilag nincs különbség a két 
dohányzás-típus közt. Ha viszont 
akkor szívsz csak, amikor ezek össze-
jönnek, akkor szakítottál a rossz szen-
vedélyeddel! Sajnos ez a megoldás 
csak fiúk számára nyitott.
Kelen András főiskolai tanár
Társadalomismereti Tanszék

Bármiről le tudok 
mondani 
egy magasabb cél 
érdekében.
Bayrakovskiy Oleg
(NT/II/N)

Vannak szenvedélyeim, imádom a szakmám, a családom, a régi órákat, a klasszikus 
zenét, a római birodalom történelmével foglalkozó irodalmat, és végül azokat a ked-

ves növendékeimet, akik érdeklődnek a vállalati pénzügyi ismeretek iránt. 
És van valami, amit nem imádok, a mai magyar politikai elit felkészültségét, 

kultúráját, s a gazdaságban a tulajdonosi szűklátókörűséget. 
Sinkovics Alfréd 

főiskolai tanár  
Pénzügytani és Számvitel Tanszék

Amiről nem tudok lemondani, olyan nincsen.
Amiről nem akarok: a túrós pite (de csak az, ami az ÁVF-büfében kapható), 

és rengeteg főzős magazin összevásárlása minden hónapban.
Novák Mária koordinátor

Nemzetközi Igazgatóság

?
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ERASMUS 
– Egy program két oldala
Rotterdami Erasmus, filozófus, teológus, a XV.-XVI. század tekin-
télyes humanista gondolkodója, aki szellemiségében messze meg-
előzte korát. Irodalmár, tudós volt, valamint vallási viták aktív 
résztvevője, de Európa egyik legnépszerűbb tanulmányi mobilitási 
programja feltehetően mégsem ez utóbbi miatt, hanem jelentős, 
az ifjúkorral és az eredményes tanulással foglalkozó tanulmá-
nyai miatt kapta róla a nevét. Így ha műveit nem is ismerjük, az 
Európai Bizottság által indított Erasmus programról biztosan 
minden felsőoktatási tanulmányokat folytató diák hallott már…

A program célja a hallgatói és oktatói mobilitás támogatása, a nem-
zetközi projektek számának emelése, és az, hogy mind mennyiségi, 
mind minőségi szinten növelje a felsőoktatási intézmények és vállal-
kozások közötti együttműködést. A diákoknak két kiemelkedő 
lehetőséget kínálnak, a külföldi tanulmányok során oktatási, 
nyelvi és kulturális tapasztalatokat gyűjthetünk, míg a szakmai 
gyakorlat alatt nemcsak munkatapasztalatainkat bővíthetjük, 
de megismerhetjük egy másik ország társadalmát és gazdasá-
gát is. Az Erasmus program az ÁVF-en is egyre népszerűbb a 
magyar tanulók és a vendéghallgatók körében is, a korábbi évek 
érdeklődését felülmúlva idén már 18-an érkeztek Európa leg-

különbözőbb pontjairól, hogy nálunk töltsenek el egy szemesztert. 
De vajon milyen az élet egy „erasmusos” szemével? Három német 
hallgató Christoph Sawatzki, Jascha Henjes és Philip Knaul osztotta 
meg velünk gondolatait.

Milyen elvárásaitok voltak a programmal kapcsolatban?
P.K.: Természetesen szerettem volna tanulni valamit az itt eltöltött 
idő alatt, de nem ez volt az egyetlen cél. Ez a félév lényegesen egy-
szerűbb itt, mint otthon az egyetemen lenne, kevesebb tárgyam és 
órám van, így jut elég idő a szórakozásra is. 
J.H.: Édes élet! :) Én az angoltudásomon akarok javítani, és szerintem 
a program nagyon jó lehetőség arra, hogy új, érdekes emberekkel 
ismerkedjek meg, és sokat bulizzak.
C.S.: Én a nyaralásaim alkalmával mindenfelé jártam már, Franciaország, 
Spanyolország…  reméltem, hogy itt kicsit jobban megismerhe-
tem Kelet-Európát és a magyar kultúrát. Sokat hallottam korábban 
Budapestről, az itt élő emberekről, az építészetről. Vonzott, hogy 
Budapest egy nagy, történelmi múlttal rendelkező város.

Milyen nehézségekkel kellett/kell szembenéznetek?
P.K.: Nekem nem volt semmi problémám.
J.H.: Hát, nekem volt. Bajor lévén hozzászoktam már a jó sörökhöz. 

Sokáig kellett keresgélnem a magyar italok között, mire olyat talál-
tam, amit szeretek.

Remélem azért sikerült…
J.H.: Hááát…találtam egyet, bár még ez sem az igazi. De nem adom fel!

Hallottam, hogy a vendéghallgatóknak ún. mentorokat ajánla-
nak. A segítségetekre vannak?
P.K.: Én is hallottam róla, jó is lenne, de nekem sajnos nincsen men-
torom. Volt egy srác, aki írt egyszer, de aztán azóta nem jelentkezett, 
egyszerűen eltűnt! (Tamás! Merre jártál? No de most már mindegy.)
J.H.: Mindenkinek van mentora, elméletileg egy mentorra két tanuló 
jut. De van egy fiú, András, aki nagyon kedves, leginkább azt mon-

danám, hogy ő mindenki mentora. Elvitt minket városnézésre, 
körbevezetett a suliban, megmutatta hol lesznek az óráink, hol 
a konditerem, ilyesmik. 

Mit tanultatok az itt eltöltött idő alatt?
P.K.: Nekem az angol tudásom nagyon sokat fejlődött, önállóbb 
lettem és fejleszthetem a főzőtudományomat is! 
J.K.: Ami az iskolát illeti, már otthon is nagyon érdekelt a mar-

keting, és szerencsére most is vannak olyan tárgyaim, ahol ezt tanul-
hatom. Ami pedig az életet, ott azt tanultam meg, hogy nem minden 
az, aminek látszik! 

?
J.K.: Múltkor a Moulin Rouge-ban voltunk este, és táncoltam egy 
nagyon helyes lánnyal… sajnos 20 perc elteltével rátért az anyagi-
akra…
C.S.: Én egy 2000 fős kisvárosból jöttem, így most tapasztalom meg 
milyen is a nagyvárosi élet!

És milyen?
C.S.: Nagyon élvezem, sokat szórakozunk.

Csak bírjátok!
C.S.: Én naponta 10 órát alszom.
P.K.: És néha a budapesti fürdőkben relaxálunk!

A programról, partnerintézményekről, követelményekről és támo-
gatásokról bővebb információ az iskola honlapján található!
 (www.avf.hu --> Erasmus info) 

Iricsek Zsuzsanna
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Erasmus Know How 2. rész
Koninkrijk der Nederlanden
Azaz Holland Királyság, közkeletűen mondva: Hollandia. Egy 
hely azoknak, akik az Erasmus program keretében szeretné-
nek egy igazán emlékezetes félévet, és azoknak, akik tartalmas 
kikapcsolódásra vágynak Európa egyik legszabadabb országá-
ban. Ajánlom mindenkinek. Hogy miért?

Hollandiának már a történelme is figyelemreméltó. Kedvező 
földrajzi elhelyezkedésének és virágzó kereskedelmének 
köszönhetően az ország a 17. században aranykorát élte. 
Fővárosa, Amszterdam volt az egyetlen európai nagy-

város, ahol senkit nem akadályoztak a cenzúra korlátai, ami kulturá-
lis és gazdasági előnyöket is hozott. A város csakhamar a kontinens 
szabadgondolkodóinak Mekkája lett, sokáig itt élt a neves francia 
filozófus René Descartes („Cogito ergo sum”), és John Locke is, aki 
a politikai liberalizmusra és a felvilágosodásra gyakorolt hatásával 
szerzett hírnevet magának. A liberalizmusnak máig kiemelt szere-
pe van az ország eszmeiségében. Sikerült törvényes keretek közé 
terelniük a könnyű drogok fogyasztását és a prostitúciót, s 2001 óta 
megengedett az azonos neműek házassága is. Bár itthon sokan azzal 
érvelnek, hogy az efféle engedmények a társadalom beteges erkölcsi 
bomlásához vezetnek, a gyakorlat nem ezt mutatja. 

A hollandok eleget tesznek kötelezettségeiknek, az ország tiszta, 
rendezett, s bliccelőkkel sem találkozni a tömegközlekedésben, igaz 
ugyan, hogy a legtöbben inkább biciklivel járnak.
Érdemes odafigyelni a holland művészetre. Az ország múzeumaiban 
felfedezhetjük nagy mestereik (Rembrandt, Frans Hals, Van Gogh) 
munkái mellett a kortárs művészet megdöbbentő és elgondolkoz-

tató műveit is (ajánlom: Stedelijk, 2010-től). Akiknek a múzeumlá-
togatás idejétmúltnak tűnik, térjenek be a népszerű klubokba, ahol 
hétről-hétre a világ vezető Dj-it hozzák el. Könnyen előfordulhat, 
hogy még reggel sem akarunk hazamenni!
Bár egy-egy átmulatott éjszaka után nem mindig vagyunk éhesek, 
érdemes néhány szót ejteni a gasztronómiai kínálatról. A népszerű 

sültkrumplit a legkülönfélébb szószokkal bolondítják, legbizar-
rabb talán a mogyoró ízű. Mivel Hollandia tengerparti ország, 

nem hiányoznak a tengeri halak, rákok, kagylók sem, kedvelt 
csemege a füstölt és sóban pácolt hering. Híresek még a 

sajtok, és természetesen minden jobban csúszik egy pohár hideg 
sörrel (Amstel, Heineken, és a személyes kedvenc: Hertog Jan).
A gátak, csatornák szabdalta ország egész területén gyönyörű 
helyekre kirándulhatunk. A fővárosból sem kell sokáig utaznunk, 
hogy szélmalmokat vagy virágzó tulipánmezőket találjunk. 
Ami a politikát illeti, jóval több párt versenyez a polgárok kegyeiért, 
mint nálunk. A tagoltságot jellemzi, hogy a 2009-es EP választáson 
nyolc párt képviselői szereztek mandátumot. Hollandia 1993 óta EU 
tag, s bár a mindennapokban nem sokat hallatnak magukról, tavaly 
Jan Peter Balkenende miniszterelnök nagy eséllyel indult az Európai 
Unió elnöki posztjáért. Végül − a hollandok nagy bánatára − Herman 
Van Rompuy, belga kormányfő győzedelmeskedett.

Tehát kell ennél több? Azt hiszem, nem. Ne legyünk telhetetlenek. 
Az ország egyetlen negatívumaként talán óceáni éghajlatát lehet 
megemlíteni, amely teljesen megbolondítja az időjárást, úgyhogy 
esernyőt feltétlenül vigyünk magunkkal! 

Iricsek Zsuzsanna
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Net-Kapcsolat

Nő a tét!

Nagy Dániel
rovatvezető

Az Internet és a technikai vív-
mányok ma már lehetővé 
teszik, hogy szinte időbeli és 
térbeli korlátok nélkül kommu-
nikálhassunk bárhol, bármikor. 
Manapság a technikai beren-
dezések annyira kényelmessé 
teszik az életünket, hogy szinte 
már ki sem mozdulunk otthon-
ról. 
Vásárolhatunk, beszélgethe-
tünk, szórakozhatunk és ismer-
kedhetünk is. Pedig az érdekes 
dolgok a falakon kívül történ-
nek. 

Kapcsolatainkat a népszerű közösségi olda-
lakon keresztül építjük, és nem tudunk elsza-
kadni a géptől, mert egy idő után úgy tudunk 
csak a közösség aktív tagjává válni, ha min-
den pillanatban jelen vagyunk a honlapon. 
Ez sajnos manapság kiváltja a személyes 

találkozásokat is. Sokszor csak e-mailben 
vagy MSN-en tartjuk a kapcsolatot, és elma-
radnak a találkozások. Pedig mindannyian 
tudjuk, hogy akivel igazán fontos, azzal van 
időnk személyesen összefutni. 
A „szenvedélyes kapcsolatépítőknél” felme-
rül egy másik jelenség, a kapcsolatfüggőség. 
Ugyan itt nem arról van szó, hogy valaki 
állandóan otthon ül a gép előtt, hanem arról, 
hogy rá van utalva másokra. A kapcsolatfüg-
gőség az, amikor valaki minden cselekedetét 
a másik véleményétől és beleegyezésétől 
teszi függővé, miközben ez nem kölcsönös. 
Ebben a szituációban nem boldog egyik fél 
sem. A kifejezés arra is utal, hogy az illető 
nem tanulta meg az önállóságot, a szuvere-
nitást, nem képes arra, hogy független lény-
ként életképesnek érezze magát. Szorong, 
félelmek gyötrik, ezzel párhuzamosan fantá-
ziavilága felerősödik, de abból semmit nem 
valósít meg. Állandóan várakozó, érzelmileg 
kielégítetlen állapotban van. 
Egyik helyzet sem jó, de tudnunk kell kordá-
ban tartani az életünket. Legjobb, ha megta-
láljuk az arany középutat, és minden terüle-
ten építgetjük az ismeretségeinket, hiszen 
az emberi kapcsolatok a legértékesebbek.

Németh Lilla

  MAPPA Németh Lilla
rovatvezető

A „szenvedély” 
meghatározása 
a Kislexikon-
ban:

Az akaratnak 
valamely erős vágy által való 
leigázása. Maga az erős vágy 
még nem szenvedély. Ha kielé-
gítik, megszűnik.
Csak ha állandóan uralkodik 
rajtunk, ha beférkőzött aka-
ratunkba, és mi saját jobb 
belátásunk ellenére is enge-
delmeskedünk neki, akkor 
válik szenvedéllyé.

A stresszes, gondokkal teli és 
rohanó élet egyaránt felelősek 
azért, hogy már szinte népbe-
tegségként kezeljük a különbö-
ző függőségeket. 

A dohányzás, az alkoholizmus, a drogokhoz 
való közeledés, a játékszenvedély mind a 
stressz és a rendszertelen életmód követ-
keztében alakulnak ki. Ahhoz, hogy ezen 
változtatni tudjunk, gyakran külső segítsé-
get kell igénybe vennünk. Legjobb lenne, ha 
odafigyelnénk a felvilágosító előadásokra és 
a prevenciós akciókra, hogy idejében szem-
besülhessünk a „rossz döntéseink” következ-
ményeivel. Fontos, hogy idejében felismer-
jük, ha az akaraterőnkkel van baj. A gondot 
az okozza, ha bár megfogadjuk, hogy „jó útra 
térünk”, mégsincs elég erőnk a megvalósí-
táshoz. Többen reményt keresve menekü-
lünk a „szenvedélyünk” mögé. A dohányzást 
sokan stresszoldásra használják, pedig a 
cigaretta ilyesfajta hatását a kutatások cáfol-
ják. Inkább csak „placebo hatás” érvényesül-
het, és mindez semmi esetre sem mondható 
egészségesnek. Napjainkban egyre gyako-
ribb divatjelenség, hogy pénzben játsza-
nak, ami aztán később függőséggé alakul. A 
póker például elég csábító, nem csak azért, 

mert izgalmas játék, hanem mert viszonylag 
kis „energia-befektetéssel” nagyobb pénz-
összeghez lehet jutni. Először csak kicsi-
ben kezdenek játszani, aztán hozzászokva 
a „szűzkéz” szerencséjéhez a tétek egyre 
nőnek. Mivel a szerencse forgandó, hamar 
eljön a nagyobb bukás pillanata, és ezután 
már az hajtja a szenvedélyes játékosokat, 
hogy visszaszerezzék elvesztett pénzüket. 
Az egyre halmozódó adósságspiráltól azon-

ban nem könnyű megszabadulni. Ilyenkor 
sajnos újra a játéktól várják a kiutat. Ebben a 
helyzetben már elengedhetetlen szakember 
segítsége ahhoz, hogy szabadulni tudjanak 
szenvedélyüktől. 
Mielőtt kialakulhatna káros szenvedélyünk, 
jó, ha inkább valamilyen hobbival foglaljuk 
le magunkat. Egy életünk van, és nem árt, ha 
a „nyertes lapra” tesszük fel. 

Németh Lilla



ikszikszi@avf.hu 2010. MÁRCIUS   IKSZIKSZÍ  15

KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Ha valaki egy kis különlegességre 
vágyik...

KULTÚRADonáczi Roxána
rovatvezető

Programötletek 
röviden
– Budapesti Tavaszi Fesztivál
http://www.btf.hu/btf2010/
2010. március 19 – április 5.
Kulturális finomságok: hangverse-
nyek, musical, balett és még sok más.

– Sors bolondjai, Madách Színház,
2010. március 24-25.
Két szerelmespár élete körül zajlanak 
az események, de vajon mennyire idilli 
az élet párban? 

– Tavaszébredés, Raktárszínház, 2010. 
március 27-29. A felnőtté válás gond-
jai fülbemászó dalbetétek kíséretében.

– Degas-tól Picasso-ig, Szépművészeti 
Múzeum, 2010. január 28 – április 25.
A francia festőművészet kiváló 
alkotóinak kiállítása.

És a nyolcadik 
napon…
… Isten megteremtette a Down-szindró-
más gyermekeket, hogy szeretetet hoz-
zanak a Földre. 
Szalay Kriszta darabját − amelyben 
ő maga játssza a főszerepet −, febru-
ár 17-én nézte meg szerkesztősé-
günk, a Katona József Színház Stúdió-
színházában. Az előadás rávilágított 
arra, milyen érzés egy anyának értelmi 
fogyatékos gyermekét egyedül nevelni, 
és mennyi problémával kell megküzde-
nie azért, hogy elfogadja őket a társada-
lom. Az előadás megfilmesített változa-
ta a Magyar Filmszemlén különdíjat ka-
pott.                                  Strupka Diána

Bánat
Ábrándokkal teli kósza gondolat

Így jön el számomra az összes pirkadat

Nincs nappalom, se éjem, hogy feledjem

Megszállottként mindenben őt keresem

Ez lett a szenvedélyem

Újabb perc, mit vele töltenék

Megnyugvást adna, hogy ne szenvednék

De utunk egymástól egyre messzebb tart

Már nem látszódik, hol kezdődött, 

hol van a part

Számára még vannak éjek s nappalok

Ő nem érzi e kínt, mibe én belehalhatok

Jártam az utamat, de az övét folytatnám,

Vele tartanék, ha engedélyét kapnám

Szenvedélyem ekképp csitítanám

De eltol magától, egyre távolabb

Úgy érzem, ez belülről, mélyen hasogat

Az érzelem kölcsönös kéne, hogy legyen

Vagy csak hagyja, hogy szeressem, 

szeretve lehessen.
Szigetvári Fanni

A művészet mindenkiből mást vált ki. 
Van, aki nem érti, van, aki odáig van érte. 
Ez utóbbi kijelentés teljes mértékben 
igaznak bizonyult rám nézve Réti Anna 
„Fregoli szindrómája” kapcsán. 

Táncos darab, keveset beszélnek benne, de 
nincs is rá szükség, a mozdulatok mindent 
elmondanak. A kezdetén csak egy nagy 
rakás ruha volt látható a színpadon, aztán 
feltűnt előbb egy táncos, majd újabbak, akik 
szemmel láthatóan nem találták önmagukat, 
ha ezek a ruhák nem voltak rajtuk, vagy 
a közelükben. Ugyanakkor mintha meg is 
fulladtak volna tőlük, legalábbis nekem ez 
volt az érzésem.
Ezt a különleges darabot egy különleges 
helyen, a Trafóban láttam, amit Kortárs 
Művészetek Házának hívnak. Abban a sze-
rencsében volt részem, hogy  beszélhettem 
az igazgatóval, Szabó Györggyel, akinek a 
segítségével kicsit jobban megismerhet-
tem az intézményt. Habár a látogatók zöme 
inkább művészlélek, és a 28  feletti korosz-
tályba sorolható, mindenkit nagy szeretettel 
várnak. A fiatalabbak számára kedvezmé-
nyes jegyárakat biztosítanak, és a pince-

részen lévő Mappa Clubban koncertekkel 
várják őket hétköznaponként magyar, hétvé-
gén külföldi előadókkal. A Beavató program-
mal elsősorban a középiskolások számára 
szeretnék közérthetőbbé tenni a kortárs 
művészeteket. Lehetőség van arra is, hogy 
a látogatók beszélgessenek az alkotókkal. A 
programválasztékot úgy állítják össze, hogy 
minél változatosabb, dinamikusabb, vonzóbb 
legyen, és hazai, valamint külföldi előadók 
tolmácsolásában jelenítsenek meg újfajta 
szemléletmódokat. Sok táncos darab szere-
pel a repertoárban, mint például a március-
ban fellépő Gyergye Krisztián Társulatának 
Quartet című előadása, amely egy afféle 
Rorschach-tesztnek tekinthető. Ezenkívül 
lesznek színházi események, koncertek, indi-
ai estek, amelyekről az információk már elér-
hetők a http://www.trafo.hu/ oldalon − amit 
terveznek interaktívabbá tenni −, illetve a 
facebook-on is lehet érdeklődni.
Végezetül Szabó György üzenetét közvetí-
tem, miszerint „Ne féljetek! Belekóstolhattok 
abba, milyen a kinti világ íze, és amire vágy-
tok, lehet, hogy itt megkaphatjátok.” Csábító 
ajánlat, én mindenképpen ajánlom a Trafót, 
mert nagyon hangulatos.

Donáczi Roxána

Bele a ruhatengerbe

Szabó György (Fotó: Rosta József)
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