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rovatvezető BELSŐSÉGEK Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Mindig felnéztem a nagyapámra az őszin-

tesége miatt. Még ha olykor kissé nyers és 

bántó is volt, tudtam, ő sosem taktikázik. 

Anyukámról mintáztam a gondoskodás 

szobrát. Apukám a végtelen kitartásra szol-

gált példaképül. Nővéremtől megtanultam, 

hogy mindig pozitívan álljak a dolgokhoz. 

Magyartanárom belém ültette az állandó 

elemzési vágyat. Életünkben mindig van-

nak olyan emberek, akikre felnézhetünk, 

akiket csodálhatunk egy-egy kiemelkedő 

tulajdonságuk miatt. Ha ügyesek vagyunk, 

még el is sajátíthatjuk tőlük az irigylésre 

méltó erősségeiket. Egyeseknek az a sze-

rencse is megadatik, hogy egy személyben 

találják meg mindazt, ami számukra a 

követendő példa, életcél. Áprilisi számunk 

a példaképek témakörét járja körül, persze 

csak egy-két példa-képp.   

Erőss Éva (Vyca)

Példa-képp

Rövid hírek
A Szenátus Böcskei Elvirát (Pénzügytani és Számviteli Tanszék), 
Papp Ferencet (Módszertani Tanszék) és Vigh Lászlót (Nemzetközi 
Kapcsolatok Tanszék) főiskolai tanárrá nevezte ki.

A Szenátus dr. Vastagh Pál főiskolai tanárt jelölte az ÁVF új rektorá-
nak 2010. július 1–2013. június 30. közötti időszakra. A fenntartó 
Alapítvány kuratóriuma elfogadta a jelölést és – az oktatási és kultu-
rális miniszteren keresztül – továbbította azt a miniszterelnökhöz.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagoza-
ta) kitüntetést adományozták eredményes oktatói és diplomáciai 
tevékenysége elismeréseként dr. Vastagh Pálnak, az állam- és jogtu-
dományok kandidátusának, a Magyar Köztársaság ottawai rendkívü-
li- és meghatalmazott nagykövetének. Gratulálunk!

Ősztől megváltozik a felsőfokú szakképzési szakok mintatanterve. 
Ennek megfelelően a 2009. évben felvett hallgatók a 3. és 4. félévben 
(2010 szeptemberétől, illetve 2011 februárjától) módosított prog-
ram alapján folytatják a tanulmányaikat. Bővebb információt az ÁVF 
Közügyek, Bologna 2006-tól, Mintatervek mappában találsz. 

Újra itt a népszerű Ezerízű ÁVF! Az immár negyedik „nemzetközi 
gasztropartin” az idei finomságok mind burgonyából készülnek 
majd! Ez a rendezvény nem a fogyókúráról szól, hanem egy felejt-
hetetlen, táncos-falatozós ezeríz-kavalkádról a „krumpli jegyében”! 
Szeretettel várunk április 28-án 17 órától az ÁVF éttermében!

Vig Zoltán (PhD) főiskolai docens, az ÁVF új informatikai igazgatója. 

Lezárult a Tehetséggondozó Program felvételi fordulója. Az első és 
másodéves pályázók közül húszan kerültek be. Ezúton gratulálunk 
nekik, és kívánjuk, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg a fejlő-
désük érdekében!

Április 24-én kerül megrendezésre a végzős diákok várva várt 
diplomaosztó ünnepsége. Ünnepi beszédet mond: Szabó Vilmos, a 
Külügyminisztérium államtitkára.

Aki motivációt érez arra, hogy újságíróként, vagy akár rovatvezető-
ként kipróbálja magát, és az Ikszikszí csapatát szívesen erősítené, 
annak most eljött az alkalom! A lehetőségekről bővebb információt a 
Karrier rovatban olvashatsz.
 

Csak semmi 
pánik
Fellélegezhetünk végzős hallgatótársaimmal, 
lezárult a tavaszi záróvizsga-időszak. 

A védés előtti két hétben már azt hittem, soha nem 
lesz vége az örökös pániknak, aggodalomnak és a rém-
álmoknak. Az államvizsga mint valami távoli, betelje-
síthetetlen küldetés teljesen rám telepedett, és átjárta 
minden gondolatomat. Az idő csigalassúsággal telt… 
Csoporttársaimmal persze nem így éreztük, amikor 
belegondoltunk, hogy mennyi idő múlva kell remegő 
térdekkel feltálalnunk magunkat a vérszomjas bizott-
ságnak. Miután levizsgáztunk, rájöttünk, hogy ez az 
egész nem is olyan borzasztó. A bizottság arra kíván-
csi, hogy mit tudunk, nem pedig arra, hogy mit nem 
– szöges ellentétben azzal, hogy társaimmal korábban 
hogyan vélekedtünk erről. Nem kellett volna ennyire 
izgulnunk, persze utólag már könnyű okosnak lenni. 
A legfontosabb, hogy ha a tételek logikai fonala meg-
van, onnantól nem lehet probléma, hiszen a józan ész 
alapján ki lehet következtetni a konkrétumokat, még ha 
nem is jut eszünkbe minden. 
A csoportunkban mindenki sikeresen vette az akadályt, 
és felszabadultan pezsgőztünk, miután átvettük a szak-
dolgozatunk egy példányát. Köszönjük mindenkinek a 
bátorítást. A vizsgabizottság tagjainak hálásak vagyunk, 
hogy nem fogyasztottak el minket se reggelire, se ebéd-
re, habár az egyikük nem is titkolta, hogy nagyon éhes!

Villányi Zsófia
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ÁVF Nap 2010

Bolond buli
Az ÁVF-esek ismét próbára tehették partiképességüket a Menta 
teraszon, bolondok napján. 
Az este a szokásos módon kezdődött: belépés, karszalag, ruhatár, 
pult. A rutinsorrend után újabb felejthetetlen ÁVF NITE bulit csap-
tunk. A kis helyen nagy tánckörök, a mosdó előtti beszélgetések, és a 
minden italban nyomokban fellelhető menta-citrom-lime kombiná-
ció közössé tették az este élményeit. 
Legközelebb ugyanitt vagy máshol, de a buli biztosan folytatódik, 
hiszen a jókedvünk kifogyhatatlan!

Szigetvári Fanni

Adóváltozások kavalkádjában
Már megint változott az SZJA törvény! Ez esetben nekünk, főiskolásoknak némi adócsökkenést jelent. Azoknak, akik 
adóköteles jövedelemmel rendelkeznek, az ösztöndíj és a hallgatói munkadíjra jutó adó változatlanul levonható, ráadásul 
adóbevallást sem kell készíteni. Ez azonban csak akkor tehető meg, ha nincs más jövedelmünk ezeken kívül, és a mun-
kadíj összege nem haladja meg a minimálbér (73500 Ft) kétszeresét. Nem örvendetes módosítás, hogy megszűnt a tandíj 
(költségtérítés) adókedvezménye. Kövessük a változásokat, éljünk a lehetőségeinkkel.

Leib Anett Lilla

Idén május 5-én kerül sor az ÁVF 
Állásbörze-Nap megrendezésére, 
amelyet teljes egészében a harmadéves 
Gazdálkodási és menedzsment szakos, 
HR és VSZ szakirányos hallgatók 
szerveznek tantárgyi kereket között. 

Milyen lehetőségeket láttál ebben 
a pozícióban?
Ennek a feladatnak döntő része a folyamatos 
kapcsolatépítés, információ-áramlás fenn-
tartása a koordináló tanárok és a szervező 
teamek között. Ezek az emberek dolgoznak 
hétről-hétre mindazon, amit közösen elter-
vezünk. Az is vonzó volt számomra, hogy 
olyan vezetői tapasztalatokra tehetek 
szert, amelyeket csak több éves munka 
során sajátíthatnék el.

Tudatosan készültél arra, hogy 
főkoordinátor legyél?
Az első részletes tájékoztatón 
már biztosan tudtam, hogy 
jelentkezni fogok a pozícióra. 
A teamvezetők kiválasztásá-
ra komoly szűrési rendszert 
alkalmaztak. A jelentkezőknek pályázniuk 
kellett, majd kétlépcsős interjúbeszélgeté-
seken vettek részt. Véleményem szerint ez 
azért volt sikeres, mert a megfelelő helyekre 
a megfelelő személyek kerültek. Olyanok, 
akik szeretik, amit csinálnak. Egy rendkívül 
jó vezetői team jött össze. Nagyon sokat 
várok a rendezvénytől.

Mi mit várhatunk május 5-től és a vég-
zős VSZ és HR szakirányos hallgatóktól? 
A hangsúlyt a kapcsolatok témájára 
helyezzük, a kerekasztal-beszélgetések 
és a szakmai programok is erre épülnek. 
Az Állásbörze célja az, hogy kapcsolatot 
teremtsen a munkaerő-piaci kereslet és 
kínálat között, mi alkotjuk a hidat. Ez a 
rendezvény különbözik a más intézmények 

által szervezett börzéktől, hiszen itt 
a szakmaiak mellett szóra-

koztató programok is 
megjelennek.

Tudhatunk már  esetleg 
konkrét neveket vagy eseményeket?
Csak néhányat említve: kerekasztal-be-
szélgetés híres emberekkel, sztárfellépőnk 
Dombóvári István, valamint terveink között 
szerepel grafológia, henna, CV ambulancia, 
csocsó, teaház, beszélgetés végzett hallga-
tókkal, divatbemutató és egy koncert is. 
 

Miért érdekes a rendezvény azoknak a 
hallgatóknak, akik még nem 

végzősök, és nem keresnek állást?
Számtalan esetben előfordult már, 

hogy nem végzős hallgatók is olyan 
jól szerepeltek a börzéken, hogy a 

cégek állásajánlatot tettek nekik. 
Az alsóbb évesek még megtehe-

tik, hogy „csak” felmérik a velük szem-
ben támasztott követelményeket. Üzenem 
nekik, hogy használják ki ezt a lehetősé-
get, keressenek bázisintézményt, gyakorlati 
helyet, mert nagyon fontos, hogy az ember 
céltudatosan alakítsa a karrierjét, és ne 
csak sodródjon az árral.

Leib Anett Lilla

Varga Richárd GM/N/III.
Az idei ÁVF Állásbörze-Nap főkoordinátora
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Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Vállalkozói példakép

Márciusban került átadásra 
főiskolánkon az idei Pro Bono 
Díj a Szociális Vállalkozásokért. 
A tavalyi győztest, főiskolánk 
Non-profit szakos végzett hallgatóját, 
Vadász Juditot kérdeztem a 
vállalkozásával kapcsolatban.

Mivel érdemelted ki a díjat?
Szociális szövetkezetet hoztunk létre, és 
egyedülálló kreatív programjainkért nyer-

tük el a Pro Bono díjat. Egy 950 fős iskolá-
ban ingyenes játszóházat működtetünk, ahol 
szakkörök keretében fejlesztjük a gyerekek 
képességeit. A múlt évben például 2500 fő 
vett részt különböző szakkörökön, és a ját-
szóházat ingyenesen vehették igénybe.

Mi a sikeretek titka? 
Elsősorban a motiváció. Fontos, hogy a veze-
tő kellően tudja motiválni az alkalmazotta-
kat és saját magát. Természetesen egy másik 
eset is fennállhat, hivatkozom Kelen András 
szavaira, „ha muszáj, rombolni kell, és aztán 
újra kell építeni”. 

Mit jelölsz meg a legfőbb célkitűzésnek?
Célunk, hogy ismertté válhassunk minőségi, 
kreatív programjainkkal, fizetőképes keres-
letet teremtve ezzel. 

Az Általános Vállalkozási Főiskola 
végzős hallgatói közül értelemszerűen 

többen forgatják fejükben, hogy 
vállalkozást alapítanak. 
Mit javasolsz, mire ügyeljenek?
Határozzák meg pontosan, mit szeret-
nének csinálni. Mérjék fel, hogy van-e a 
piacon versenytárs. Először mérjék fel 
kompetenciájukat, szakmai hozzáérté-
süket, majd döntsenek. Semmiképpen 
ne kezdjenek vállalkozásba tőke nél-
kül. Tanácsolom, hogy először men-
jenek el egy stabil céghez dolgozni, 
nézzék meg, milyen a munkamorál, 
mert nem elég tanulni róla, azt látni és 
tapasztalni kell. 

A fenti életút kitűnő példa arra, hogyan lehet 
diploma után sikeres vállalkozást működtet-
ni. Ez a nemes cél értéket teremthet bárki 
számára. Olyan értéket, amelyben saját ötlet 
és kreatív önmegvalósítás rejlik.

Leib Anett Lilla

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Talán elképzelted már, milyen karriert szeretnél magadnak 
felépíteni. Vajon mit tartogat számodra az első igazi, komoly 
munkahelyed? Egy-egy vizsgádra való készülés közben 
biztos sokszor megfordult a fejedben, hogy 
„Minek tanulom én ezt? Úgysem lesz rá soha szükségem!”

Nos, hogy megcáfoljuk – vagy éppen bizonyítsuk – a hallgatói elkép-
zeléseket az elhelyezkedés esélyeiről, a munkaadók elvárásairól, 
a Karrier Iroda átfogó anonim, online felmérést indít, a „Velünk 
Alakítsd Lehetőségeid, Ismereteid, Diplomád” vagyis: VALID pályá-
zat keretében. Neked lehetőség, hogy elmondd a véleményed − és 
ezzel nyerj egy iPodot −, nekünk pedig fontosak a válaszaid!

2010. április 12-én min-
den hallgatónak az ÁVF-es 
e-mail címére elküldtük a 
könnyen és gyorsan kitölt-
hető kérdőív elérhetőségét. 
Amennyiben hiánytalanul kitöltöd, és április 19-ig visszaküldöd, megnyer-
heted a három iPod egyikét, amelyeket a beküldők között sorsolunk ki.
Mondd el te is a véleményed! Minél többen töltitek ki, annál széle-
sebb körű segítséget tudunk nektek nyújtani a sikeres jövőtökhöz!
A projekt az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg.  
Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt. 

 Villányi Zsófia

Az őszi félév végével ismét elérkezett az 
értékelési időszak, amelynek keretében 
lehetőségetek volt értékelni oktatóitok mun-
káját. Az OMHV (Oktatói Munka Hallgatói 
Véleményezése) elektronikus kérdőívei-
nek kitöltése révén összesen 525 hallgató 
véleményét láthatták február közepétől az 
oktatók. Az általatok adott pontokból külön 
átlagokat számolt a program. Ezeket az átla-
gokat a kifejtős kérdésekre adott válaszok-
kal együtt oktatóink, a tanszékvezetők, vala-

mint a Főigazgató Úr a saját EHA-kódjukkal 
belépve tudták megnézni. Tehát mindegyi-
kük csak a rá vonatkozó adatokat és véle-
ményeket láthatta, ezzel biztosítva, hogy a 
vélemények ahhoz a tanárhoz jutottak el, 
akinek szántátok.
Megkérdeztük oktatóinkat, hogy mit gon-
dolnak a tőletek kapott visszajelzésekről, 
valamint az OMHV rendszeréről. Válaszaikat 
megnézhetitek a HÖK honlapján (http://
www.avf.hu/hok), az „OMHV” rovatban.

Már itt a tavasz, így hamarosan jön a követ-
kező értékelési időszak. Azoknak, akik eddig 
is kitöltötték az elektronikus kérdőíveket, 
ezúton mondunk köszönetet! Bízunk benne, 
hogy egyre többen éltek majd a lehetőség-
gel, ezért a tavaszi félév végén figyeljétek 
az ETR-ben és az iskola honlapján az „évér-
tékelés” feliratot és az OMHV programján 
keresztül értékeljétek oktatóink munkáját!

Majoros Viktória
Hallgatói Önkormányzat

A Karrier Iroda újabb akciójával 
iPod-ot nyerhetsz! 

OMHV – Télen, nyáron! 
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Siker rovatvezetőnek, 
ha szívesen 

beszélgetnél minden 
hónapban 

sikeres 
vállalkozások 

vezetőivel!

Övék a XXI. század, övék a jövő és talán 
a hatalom is Amerikában. A nők ottani 
lendületére mi sem jellemzőbb, mint az, 
hogy az elmúlt tíz esztendőben kétszer 
annyi nő indított saját vállalkozást a 
tengerentúlon, mint férfi. 
Mi a helyzet Magyarországon? 
A női-férfi esélyegyenlőség terén 
hazánknak nincs miért szégyenkeznie, 
hiszen a világszerte vizsgált 54 ország 
közül a 24. helyen áll, ám van még mit 
tennünk ennek javítása érdekében. 
A mi országunk alapjában véve 
férficentrikus ország, de ennek ellenére 
sok nő akad, aki elég magabiztos és 
céltudatos ahhoz, hogy saját karriert 
építsen. Kemények, határozottak, 
komolyan veszik a versengést. 

Gyakran fölteszik a kérdést, hogy másképp 
viselkednek-e a nők a vezető pozíciókban, 
mint férfi társaik. Erre legalább kétféle 
válasz létezik. Az egyik: dehogy. A másik: 
természetesen igen. A többi válasz ennek 
a kettőnek a különböző mértékű keveréke. 
A válaszadók egyik csoportja szerint ma 
már annyira kifinomult a vállalati döntési 
helyzetek modellezése, hogy azt a férfiak 
és a nők egyaránt könnyedén elsajátítják. 

Ennélfogva legfeljebb az a 
különbség, hogy egyikük 
szoknyát hord, a másik meg 
nadrágot. Mit mond a másik 
társaság? Szerintük a különb-
ség nem csak az öltözetben 
fejezhető ki. Az érzékenység és 
az empatikus készség erősebb 
a nőkben, s ez meg is látszik 
vezetési stílusukon. 

Örömteli, hogy növekszik a női 
vezetők aránya hazánkban. Ennek 
támogatására jött létre 2005-ben 
„A vezető nő – A női vezető konfe-
rencia”. A konferenciák a vezetésre és ezen 
belül a női vezetők speciális, egyedi kom-
petenciáira épülnek. Az előadók és a részt-
vevők a vezetés szakmai területeit egy új 
szempontból járják körül: hogyan lesz egy 
csapat, egy szervezet hatékonyabb és ered-
ményesebb a női vezetés hozzáadott érté-
keitől? Előadóként a magyar- és a nemzet-
közi gazdasági élet kiemelkedő női és férfi 
felsővezetői, szakértői osztják meg mind 
szakmai, mind személyes tapasztalataikat a 
résztvevőkkel. 
Egyre több férfi felsővezető látja be, hogy a 
nők által hozzáadott értékek hatékonyabbá 

teszik a szervezetet. Nincs egységes recept 
arra, hogyan lehet valakiből – akár férfi, akár 
nő – sikeres vezető. Annyi bizonyos, hogy 
önismeret, belső harmónia, bátorság, folya-
matos önfejlesztés szükségeltetik hozzá – 
legalábbis ez derült ki A vezető nő című 
konferencián részt vevő, karrierjük csúcsán 
lévő hölgyek nyilatkozataiból.

Forrás: 
http://www.vezetono.hu/

http://cegvezetes.cegnet.hu/2000/11/
szep-lehet-es-okos-is

Strupka Diána

Fókuszban a nők

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető

Az Ikszikszí hamarosan megüresedő posztjaira új munkatársakat keresünk. Azt várjuk, hogy legyél precíz, pontos, kreatív, 
szorgalmas és nem utolsó sorban lelkes. Cserébe jó hangulatú csapatot, fejlődési lehetőséget, csapatépítő tréningeket 
és némi juttatást biztosítunk. Ha hiányzik ez a kis plusz az életedből, akkor jelentkezz:

Arc rovatvezetőnek,
ha érdekel tanáraink, 
hallgatóink véleménye 

az aktuális központi 
témákkal 

kapcsolatban!

Újságírónak, ha szeretsz, 
esetleg tudsz írni, és szívesen megosztod véleményed 
másokkal is!

Programszervezőnek, 
ha szeretsz tervezni, 

szervezni, 
intézkedni!

Előtted a lehetőség

Jelentkezni önéletrajzzal és motivációs levéllel 
a karrieriroda@avf.hu e-mail címen lehet. 

Jelentkezési határidő: április 31.

Marketinges 
munkatársnak, 

ha szívesen 
reklámoznád 

az újságot, 
akár főiskolánkon, 

akár vidéki 
egyetemeken!
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Erőss Éva
rovatvezető

Kezdjük az alapoknál. Fogyatékkal élőnek 
vagy vaknak nevezed magad?
A jobb szememmel abszolút nem látok, a 
bal szememben minimális fényérzékelés 
van néha. Látássérült, vak, fogyatékossággal 
élő, nincsenek averzióim egyik kifejezéssel 
szemben sem. Elfogadtam ezt. Ez egy álla-
pot, teljesen mindegy, hogy hívjuk, egyiktől 
sem érzem magam rosszabbul a bőrömben. 

Azt mondod, nem érzed magad rosszul 
a bőrödben. Valóban nincs benned 
keserűség, düh, amiért ez pont veled 
történt? 
Abszolút nincs. Tizenhat éve történt! 
Mentem az utcán, és egyszer csak azt vettem 
észre, hogy nem látok a jobb szememmel. 
Mint utólag kiderült, retinaleválás történt. 
Háromszor műtötték, de sajnos sikertelenül. 
Nagyon fiatal voltam, nem is foglalkoztam 
vele, hogy ez milyen kihatással lesz a felnőtt- 
koromra. Én akkor, ott feldolgoztam. Nem 
érdekelt ez a dolog. 11 éves koromban a bal 
szememmel is ugyanez történt.

Mindkét szemedet háromszor műtötték, 
ennek ellenére mégsem kellett évet 
ismételned, sőt, a hetedik osztályt már 
látó diákok között végezted. 
Hogy sikerült elsajátítanod azokat a 
készségeket, amelyekkel a látók között is 
boldogulsz?
A hatodik osztály első félévében nem jár-
tam iskolába. A második félévet a svábhegyi 
Vakok Batthyány László Római Katolikus 
Gyermekotthonában jártam ki, ahol, mivel 

bírtam a tempót, az első és a második félévet 
párhuzamosan végeztem el. Itt tanultam 
meg a braille írást, valamint minimális szin-
ten számítógépet kezelni. Ennek köszönhe-
tően a hetedik osztályt már látó gyerekek 
között végeztem. Gimnáziumban is csak 
pozitív tapasztalataim voltak.

Milyenek a benyomásaid a főiskoláról? 
Van szükséged valamilyen plusz 
segítségre?
Jelenleg számomra a számítógép a legfon-
tosabb segédeszköz. 2006-ban végeztem el 

egy Non-profit menedzseri OKJ-s képzést 
a Vakok Szövetsége támogatásával. Ezután 
rögtön náluk kezdtem el dolgozni, és annyi-
ra megtetszett a non-profit szektor, hogy 
szerettem volna ebben elmélyedni. A neten 
néztem utána, milyen képzések vannak. Így 
találtam az ÁVF-re. Időnként vannak felada-
tok, amelyek problémát okoznak, de a taná-
rokkal egyeztetve ilyenkor mindig találunk 
alternatívát a megoldásra. 

Kissé furcsán hangzik a szádból az 
utánanéztem kifejezés.
Elmondanád, mit takar ez a te esetedben?
Egy képernyőolvasó szoftver segítségével 
tulajdonképpen  hallgatom a világhálót, és a 
képernyőn megjelenő írott felületeket.

Milyen problémákat okoz számodra a 
közlekedés, akár az ÁVF falain belül is?
A földszint okoz néha problémát. Az elsőn 
ritkán járok. A legfelső három emelet tel-
jesen akadálymentes, és szimmetrikus. Az 
ajtókon le tudom tapogatni, hogy hányas 
számú terembe megyek be éppen. A 600-as 
termet azonban valószínű még ma sem talál-
nám meg egyedül, segítség nélkül. A liftet is 
csak nagyjából tudom, hogy merre van. Az 
ilyenre megoldás lehet egy szőnyeg, vagy a 
talaj bemarása. Nagy segítség, hogy a liftben 
már hang is jelzi, hogy hol jár az ember.
A tömegközlekedésben az ismert útvonala-
kon aszerint tájékozódom, hogy mennyit áll, 
vagy megy például egyenesen egy busz, vagy 
hogy mekkora és milyen irányú kanyar van. 
Olyan dolgokra kell figyelnem, amikre a látó 
embereknek gondolom, nem annyira, hiszen 
nincs is rá szükségük. 

Mi a helyzet a vásárlással?
Lakóhelyünkhöz közeli pici boltba járok, 
amit már nagyon jól ismerek, és mindent 
megtalálok. A nagy bevásárló központok-
ban persze csak segítséggel boldogulok. A 
ruhavásárlásnál pedig kell egy olyan ember, 
aki részletesen és jól el tudja mondani, hogy 
milyen a ruha, hogy áll rajtam, és őszinte is. 

Más a ti lakásotok, mint egy látó ember 
lakása?
Nem, egyáltalán nem. Maximum a braille 
könyvek miatt. 

A látó ember számára a párválasztás 
során az első benyomás nagyon fontos, 
s ennek elengedhetetlen része a külső. 
Te mi alapján választasz párt magadnak?
Most majdnem rávágtam, hogy a belső alap-
ján, de nem kizárólag. Hazudnék, ha ezt 
mondanám. Azért nem mindegy, hogy néz 
ki valaki. A hangja alapján elképzelem az 
illetőt, és az esetek 80%-ban ez nagyjából 
be is jön.

Erőss Éva (Vyca)

Benedek Zoltán  Láss csodát! Neki így is megy!

 ARC

Másodéves, Közszolgálati 
szakos, esti tagozatos 
hallgató. Dolgozott okleveles 
gyógymasszőrként, 
majd 2007 novembere 
óta a Magyar Vakok 
és Gyengénlátók 
Országos Szövetségénél 
pályázatmenedzseléssel, 
érdekvédelmi tevékenységek 
menedzselésével, 
pályázatírással és 
bonyolítással foglalkozik.
Vak. 
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Ön egyedül kezdte el az Országgyűlés 
Külügyi Hivatalánál az addig még nem 
létező EU Főosztály kialakítását. 
Honnan indult az ilyen mértékű 
elköteleződése és lelkesedése az EU iránt?

A Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdál-
kodási Karára jártam, amikor elnyertem 
egy European Business Studies ösztöndíjat 
Angliába. Addig inkább a menedzsmenttu-
domány érdekelt, de a kint tanultak hatására 
átjelentkeztem a Nemzetközi Kapcsolatok 
szakra. Később elnyertem egy 
franciaországi ösztöndíjat is, az 
Université de Provence-ra. Ott 
európai politikai tanulmányo-
kat hallgattam, ami jól kiegé-
szítette az Angliában szerzett 
európai üzleti, gazdasági isme-
reteket. Nagyon érdekes volt 
két, az Európai Unióban teljesen 
eltérő szerepet játszó ország 
tanáraitól tanulni a szervezet-
ről. Tanulmányaim befejezését 
követően tanársegéd lettem az 
egyetem vezetőképző intézeté-
ben, majd lehetőséget kaptam, 
hogy kipróbáljam magam az 
államigazgatásban. Így kerül-
tem az Országgyűlés Külügyi 
Hivatalába, ahol ezután tíz évig dolgoztam, 
ebből hét évig vezettem az EU Főosztályt.

Amiről három évvel ezelőtt mondott le, 
ha jól tudom többek között azért is, hogy 
több időt szentelhessen az oktatásnak. 
Elsősorban tanárnak vallja magát?
Nem, elsősorban szakértőnek. De szeretek 
tanítani. Klasszikus értelemben nem mon-
danám magam pedagógusnak, de azt gon-
dolom, az rendkívül hasznos, ha a felsőok-
tatásban olyan szakértőktől tanulhatnak a 
hallgatók, akiknek tudományos és gyakor-
lati ismerete is van. Egyébként is az Európai 
Uniót igazán megismerni, megérteni csak 
úgy lehet, ha belülről is csinálja az ember. 

A Külügyi Hivatal vezető beosztású 
munkatársaként, gondolom, rengeteget 
utazott. Maradt elég ideje a családjára, 
kikapcsolódásra is?

Sok más indok mellett ezért is váltottam 
állást, változtattam életmódot, hiszen 
háromgyermekes apaként szerettem volna 
kicsit több időt tölteni a családommal. 
Utazni is szeretek, ha nem a munka miatt 
kell. Szeretem a gasztronómiát, érdekelnek 
a jó borok, amikhez azt hiszem, értek is, 
sommelier iskolát is végeztem. Ha időm 
engedi, sportolok is. A síelés áll legközelebb 
a szívemhez, egyetemista éveim alatt síokta-
tóként is dolgoztam, miután megszereztem 
a nemzetközi oktatói képesítést. 

Angolul, franciául és szlovákul beszélő 
európai főiskolás társaink is tanulhatják 
az Ön tankönyvéből (Kézikönyv az 
Európai Unióról) az Európai Unió 
intézményrendszerét, működését. 
Ez a megtiszteltetés mellett óriási 
felelősség is. Mi a könyv megírásának 
története?

1997-ben kezdtem a Parlamentben dolgozni. 
Ekkor indult az EU-csatlakozási folyamat, és 
a felkészülés jegyében heti rendszerességgel 

gyártottam a különböző Unióról szóló össze-
foglalókat a képviselőknek. Innen jött az ötlet, 
hogy ezeket érdemes lenne összefésülni, és 
kézikönyv formájában kiadni. Az első változat 
kifejezetten a parlamenti képviselőknek jelent 
meg, az EU működéséről szólt. Ezt követő-
en főiskolákról, egyetemekről számos meg-
keresést kaptam, hogy tegyük elérhetővé az 
oktatás számára is. Így a második kiadás már 
oktatási céllal készült. Ismereteim szerint kb. 

egy tucat magyar felsőoktatási intéz-
ményben tanulnak belőle. Az eddig meg-
jelent mintegy 70.000 példány azt jelzi 
számomra, hogy jól használható a könyv. 

Van példaképe?

Kifejezetten egy ember nincs. Van egy-
egy ember egy-egy területen, aki nagyon 
jó benyomást tett rám, ezért fontos, amit 
mond. Ezzel együtt nem emelnék ki sen-
kit. Általában az életemben nincs ”A” ked-
venc, nem vagyok végletes. 

Az előző számunkban Dr. Belyó Pállal 
készítettem interjút. 
Kérésemre „küldött” Önnek egy kérdést:
„Számít-e arra, hogy a görög válság 
kapcsán az Európai Unióban szigorodnak 
az egyes országokkal kapcsolatos 
felügyeleti eljárások?”

Azt hiszem, hogy lehet rá számítani. Nem csak 
a görög válság, hanem már eleve a Lisszaboni 

Szerződés is jogalapot 
teremt arra, hogy a tag-
államok a Tanácsban szo-
rosabb felügyelet alatt 
tartsák egymás gazdaság-
politikáját. Az aktuális ese-
mények is abba az irányba 
vihetik a folyamatokat, 
hogy konkrét lépések szü-
lessenek. Ilyen lehet az 
Európai Valutaalap felál-
lításának kérdése, amely-
nek már a léte arra sarkal-
hatja a tagállamokat, hogy 
szigorúbb költségvetési 
politikát folytassanak. Úgy 
gondolom, az euróövezet 
bővülésével, a tradicioná-
lisan lazább költségvetési 
fegyelemmel rendelkező 
országok bekerülésével 
ennek egyre inkább helye 
is van. 

Erőss Éva (Vyca)

KEDVENC:
Könyv: Sok van, nem tudnám megmondani, melyik az 
„A kedvenc”, talán úgy könnyebb, hogy az utóbbi egy évben 
mi volt a legmeghatározóbb: Szögyal Rinpocse: Tibeti könyv 
életről és halálról
Film: Szintén sok van, az utóbbi időben legjobban 
tetszett: Esküvő után (dán, r: Susanne Bier), egyébként is 
az elmúlt években talán a dán filmek a kedvenceim
Étel: halak, tengeri herkentyűk, saláták
Ital: bor
Ország/hely: Ebből sincsen „A”. Nagyon sok van, tengerpart 
és hegy általában bárhol. Ha Magyarországról kell mondani, 
akkor talán Tokaj-Hegyalja, illetve Erdélyben Gyimes.
Legjobb tulajdonság: Nehéz kiemelni egyet, de a cikk 
kedvéért legyen: tudatosság
Legrosszabb tulajdonság: ha nekem kell kiválasztanom, 
talán ez: túl erős elvárások
Amit imád: síelés
Amit utál: fokhagyma

dr. Horváth Zoltán  

tanszékvezető, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Dr. Horváth Zoltán az Országgyűlés 
Külügyi Hivatala EU Főosztályának veze-
tője volt hét évig. Korábban az MTA és a 
Budapesti Közgazdasági Egyetem mun-

katársaként, kutatójaként dolgozott. 
Évtizedes oktatói tapasztalattal rendel-

kezik, dolgozott az Európai Közigazgatási 
Intézet és a Magyar Közigazgatási Intézet 

programjaiban is. Jelenleg, főiskolánkon a 
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék vezetője.



Hogy mondjuk?
1, angolul: példakép
2, angolul: rajzfilm
3, oroszul: hó
4, franciául: sajt
5, németül: fiatal
6, spanyolul: paradicsom
7, angolul: éhes
8, olaszul: édes
9, németül: valami között

A következőkben egy Alkohol – Magyar – Magyar 
irodalmi szótárt tárunk elétek, a legelterjedtebb 
részegek által használt kifejezésekkel.

– N’düzed. – Van tüzed? – Kérem, adjon tüzet, legyen 
szíves.

– Gyogizsdzsaj. – Jó kis csaj (vagy)! – Nagyon vonzónak 
találom Önt, kisasszony.

– Jjjjjaaaa. – Jaj! - Meglehetősen fáradtnak érzem magam, 
talán jobb lenne, ha valaki segítene hazamennem.

– Amásziki. – Adj már egy cigit! – Legyen szíves, engem 
is kínáljon meg a cigarettájából!

– Méezsör. – Még egy sört. – Szeretnék még egy (utolsó) 
sört kérni.

– Fiszk. – Fizetek. – Fõúr, kérem a számlámat, legyen 
szíves!

Kikre néznek fel a mai fiatalok?
Minden szülő rémálma, amikor tinédzser gyermeke szobájának falára felkerül az 
első sztár képe. Mert milyen is az? Üvöltő, agyontetovált rocker, lehetetlenül öltöző 
rapper, médiabohóccá vált focista és beteges külsejű, műmellű asszonya, vagy egy 
lányarcú szépfiú. Bár mindig is ritkábban volt eszménykép egy tudós kutató,  mégis 
úgy tűnik, mintha a média és filmvilág teremtette sztárok teljesen elhalványítanák 
a többiek fényét. 
Kit választ példaképének ma egy kiskamasz? Ott vannak ugyan a sorban a rend-
őrök, tűzoltók és a zenészek, de értékjelzőként feltűntek a lista élmezőnyében a 
modellek, médiasztárok és az egyszerűen csak gazdagok. Ez utóbbiak elegye az 
amerikai hotelmilliárdos unoka, Paris Hilton, aki nagyra értékeli bulvárkarrierjét. 
Nemrégiben a nagyon népszerű Michael Scofield a Szökésből, vagy akár az új kön-
tösbe bújtatott Beverly Hills 90210 sztárjai voltak példaképek a fiatalok számára.
A zenei életből kiugró személyiségeket is előszeretettel bálványozzák a tinik. Most 
például nagyon „menőnek” számít hazai vonalon, az említett korosztálynál jó pasi-
nak számító SP, vagy az Anti Fitness Club. 
A másik megfigyelhető dolog, az új téboly, amit a High School Musical-ben szereplő 
tini sztárok váltanak ki. Az ő konkurenciájuknak számít a Hannah Montana, akire 
szintén idolként tekintenek a korabeliek. 
Sajnos megállapíthatjuk, hogy ma nincsenek igazán társadalmilag elismert példák. 
Tehát a családon belül kell gondoskodni erről, és biztosítani kell azokat a normá-
kat, értékrendeket, amit követendőnek gondolunk, mert még egy lázadó kamasz 
számára is példakép és követendő minta anyu és apu (és a tágabb család) élete.

Forrás: www.anyuci.hu
www.mr1-kossuth.hu

www.168ora.hu

Szótár részegekhez
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Roza Katalin
rovatvezető



Indulhat a Vadászat (II. rész)

Milyen veszélyekkel kell szembenéznie 
annak, aki paintballozik?
Ha minden körülmény a biztonsági előírá-
soknak megfelelő, akkor nincsenek veszélyei.
Azonban léteznek írott, és íratlan szabályok 

is: a részeg játékos ugyanolyan veszélyes 
másra és önmagára nézve, mint az ittas 
sofőr. Tapasztalatból mondom, hogy alko-
holos befolyásoltság alatt nem praktikus 
játszani, főleg, ha az embernek jó a veséje! 
Mielőtt egy ismeretlen terepre megyünk, 
érdemes előtte megnézni, van-e üvegtörme-
lék, az árkokat betemették, befedték-e, a lép-
csőkön van-e korlát, a kiálló és éles tárgyakat 
eltávolították-e. Egy jó barátom majdnem 
átszúrta a nemesebbik testrészét a vasbeton 
törmelékből kiálló vascsővel, ugyanis a pálya 
nem volt kellően megtisztítva.

Mi az, amit mindenképpen vigyünk 
magunkkal?
Egy pár ötujjas kesztyűt, amelyben köny-
nyebb a földön vagy betonon tenyerelni, 
mászni. Ez alkalmasint véd a golyótól is. 
Érdemes garbós inget, pulóvert vagy sálat 
viselned, ami a nyakat óvja a találatoktól.
Játszós cipőt húzz, amit nem sajnálsz, ha 
festékes vagy koszos lesz, de egy-egy talá-
lat az ételfesték révén utólag kimosható. 
A bakancs a legjobb viselet, ugyanis nem 
tud kificamodni a bokád, ha rosszul lépsz. 
Amennyiben csak sportcipőd van, akkor se 
csüggedj, az emberek többségén az szokott 
lenni! Opcionálisan hozhatsz magaddal fej-
kendőt vagy baseball sapkát. Ne aggódj, nem 
lesz festékes a hajad. A sapka sildje védi a 
tarkót és stabilabbá teszi az arcvédő masz-
kot. Könyök és térdvédőt is használhatsz, de 
első alkalommal nincs jelentősége, így nem 
ajánlom. 
Bár a védőfelszerelés – overáll, maszk, 
hölgyeknek mellvédő – védi a festéktől az 
embert, a becsapódáskor lehet kellemet-

len érzés. Célszerű „játszós ruhát” venni a 
kapott overáll alá.

Miket kell tudnia egy kezdőnek?
Ha nagyon közel van az ellenfél, akkor nem 
lövünk bele, hanem felszólítjuk, hogy adja 
meg magát. Szándékosan nem lövünk fejre. 
A közeli találat okoz csak fájdalmat, ilyen-
kor előfordul, hogy a másik ösztönösen 
egy csúnya szóval konstatálja mindezt. Ez 
mindig a fájdalomnak szól és nem neked!
Ha eltaláltak, kiállsz az adott játékból, de addig 
NE VEDD LE a maszkodat, amíg a biztonsá-
gi hálóval védett helyre nem érsz, különben 
véletlenül kilőhetik a fogad vagy a szemed.

Hol lehet a legjobbakat csatázni?
Én a Tökölön lévő egykori szovjet repülő-
teret preferálom, amely röpke fél óra alatt 
megközelíthető a városból. Aki biztosra sze-
retne menni, keressen meg engem. Segítek 
összehozni egy felejthetetlen játékot!

Süveges Péter

Svédországban találták ki az ’50-es években. 
Családi játéknak indult, ám rajongói később már 
több országban szövetséggé alakultak. A skan-
dinávok kéthetente szerveznek versenyeket. 
Leginkább a közismert csocsóra hasonlít, itt 
azonban egy komplett jégkorongcsapattal talál-
juk szemben magunkat. Minden apró játékos 
külön-külön mozog, így számtalan kombinációs 
lehetőség van. Fejleszti a kézügyességet, kon-
centrációt, térérzékelést. Nagyon mozgalmas, 
látványos és szórakoztató program. Érdemes 
lehet kipróbálni mind a hoki sportban otthon 
lévőknek, mind azoknak, akik csak a száraz-
földről ütnék a korongot. Dolgozunk rajta, 
hogy idén az ÁVF–Állásbörze Napon csocsó és 
asztali hoki versenyt is szervezzünk. További 
részletekről bővebben olvashattok a 
www.avf.hu/avfnap honlapon!

Forrás: http://www.asztalihoki.hu/

Szigetvári Fanni

Asztali hoki Hoki jég nélkül, csocsó hokisan?
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Előző számunkban a 
paintball szépségeiről, 
mostaniban pedig e sportág 
veszélyeiről mond néhány 
szót, és ad pár hasznos 
tanácsot Orbán Péter 
(NT/L/I) hallgatónk.



Biztosan Neked is van példaképed,

??

Réger Béla
A szakmai példaképem az egyete-
men a szaktudást és a logisztikai 
szakma szeretetét átadni képes 
volt tanárom, majd kollégám. A 
tanári hitvallásomat is az ő pél-
dája alapján vallom. Kezdő oktató 
koromban sok ellenőrzést kap-
tunk a felsőbb szervektől. Ő soha-
sem foglalkozott az órai ellenőrök 
véleményével, mindig azt mondta:

„A legszigorúbb ellenőr a 
hallgató! Nekünk minden 
alkalommal nekik kell 
megfelelnünk. A szakmai 
hírnevedet is ők alkotják 
meg, és terjesztik tovább. 
Ezért minden órára úgy 
készülj, hogy „egyenes 
derékkal”, büszkén tudjad 
az órát befejezni!”

Úgy gondolom, példaké-
pet választani magunk 
számára nem olyan egy-
szerű, ha komolyan vesz-
szük. Egy ember munká-
ját, karrierjét végignézve 
szeretnénk mi is hason-
lóvá válni hozzá, de gyak-
ran csak 1-1 szegmenst 
vizsgálva és nem a teljes 
lényét. Én komplexitásban 
gondolkodom, – azaz lehet 
valaki nagy szakember, ha 
erkölcsileg nulla − ilyen 

ember nem lehet példaké-
pem. Vannak kedvenceim 
sportban, művészetben, 
de ha egyet-egyet kiemel-
nék közülük, félek, hogy 
rossz véleménnyel len-
nék róluk. Példaképemet 
édesapám testesíti meg, 
és azért őt tartom annak, 
mert életútját szemlélve 
mintaként szolgál mind 
szakmailag, mind emberi-
leg, ergo nekem követen-
dő példa.

Kollár 
Kristóf
GM/N/III

Szűcs Alexandra
GM/N/I

Nem választottam még magamnak példa-
képet, többek között azért, mert úgy gon-
dolom, hiába van sok követni való példa, 
mindenkinek a saját maga „útját” kell 
kitaposnia. Egy példakép követése néhány 
embernél a teljes személyiség feladásával 
jár, folyamatos mérlegeléssel saját maga 
és az ideálja között. Ebbe a hibába pedig 
véleményem szerint könnyű beleesni.

Abban viszont nem 
találok kivetnivalót, 
ha több tisztelendő 
vagy példamutató 
személyiség karri-
ersémáit figyeljük 
meg.

A példaképem Thalia, a spanyol popzene egyik legna-
gyobb alakja. Csodálatos nőnek tartom, mert egyszer-
re sikeres énekesnő, színésznő, üzletasszony, feleség 
és édesanya. Amibe belevág, azt szenvedéllyel és lel-
kesedéssel teszi. Számomra az őszinteséget, a közvet-
lenséget, kiegyensúlyozottságot, szeretetet és jóked-
vet jelenti, hiszen az élet maga Isten, egy ünneplés. 
Nem beszélve arról, hogy zenéjével elénk varázsolja a 
latin tengerpartok vérpezsdítő hangulatát.

Szabó 
Izabella
GM/N/II

10  IKSZIKSZÍ  2010. ÁPRILIS www.avf.hu/xxi

KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőSPORT Fekete Nikolett
rovatvezető  KEREKASZTAL



miért pont őt választottad?

Kozák László
GM/N/I
Nehéz kérdés. Összességében 
azt mondhatnám, választot-
tam is, meg nem is.  Szerintem 
akinek van példaképe, az sem 
biztos, hogy teljesen olyanná 
akar válni, mint az illető. Nem 
valószínű, hogy minden szem-
pontból megfelel saját elvárása-
inknak a példakép élete, még ha 

egyes dolgokban fel is nézünk 
rá. Mire is gondolok? Például, ha 
valakinek egy rocksztár a példa-
képe, akkor a tehetsége, népsze-
rűsége mindenképp irigylésre 
méltó, de ha esetleg drogozik 
is, az már nem épp követendő. 
Szóval nekem, ha így nézzük, 
több példaképem is lehetne: 
egy válogatott vízilabdázó, egy 
vadászpilóta, az üzleti életben 
pedig az ex-barátnőm édesapja.

Nincs példaképem. Nincs 
két egyforma élet, úgy gon-
dolom, mindenkinek más 
lehetőségek adatnak meg, 
és csak rajtunk múlik, hogy 
élünk-e velük vagy sem. 
Ugyanakkor mindenképp 
hasznos, ha megismerjük 
és figyelemmel kísérjük az 
általunk sikeresnek vélt, 
tisztelt emberek életútját. 
Így könnyen a nyomukba 
léphetünk, sőt túl is szár-
nyalhatjuk sikereiket!

Szelecki 
Péter
GM/N/II

Sokkal inkább példa-
képpé szeretnék válni… 
A számomra követen-
dő értékeket sohasem 
kötöttem kizárólag egy 
személyhez, ezért nincs 
is a szó igazi értelmé-
ben vett példaképem. 
Sok embert tisztelek 
tudása, teljesítménye, 
vagy éppen személyisé-
ge miatt, akik ösztön-
zőleg hatottak, hatnak 

Fenyvesi 
Éva

rám. Ezek alapján min-
dig igyekeztem, igyek-
szem kihozni magam-
ból a képességeimnek 
megfelelő maximumot. 
Úgy gondolom, hogy 
mi, tanárok, teljes sze-
mélyiségünkkel hatunk 
diákjaink személyisé-
gére, fejlődésére. Ezért, 
ha van olyan hallgató, 
aki bármiben is köve-
tendő példát, vagy von-
zó tulajdonságot lát 
bennem, az nagy öröm-
mel tölt el.

Nincs olyan ember, legyen az 
bármily kiváló, aki egy személy-
ben megtestesítené számomra 
a legfontosabb követésre méltó 
értékeket. Ebben a mai, nagyon 
összetett, ráadásul változé-
kony világban ez nem is lehet-
ne másképp. A régi értékek és 
normák érvényüket vesztik, az 
újak még nem szilárdultak meg, 
ráadásul vitathatóak. A régi 

nemzedék kiemelkedő alak-
jai tiszteletre méltóak, de már 
nem követhetők, mert már mi 
is mások vagyunk, és világ sem 
a régi. A helyzet nem remény-
telen, de egyéniségről, ahogy 
Musil fogalmazta, mindenkinek 
magának kell gondoskodnia – 
ha másként nem, ruhái gondos 
megválasztásával...

Lipécz 
György

??
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Folytatódik az Erasmus Know where, know how sorozatunk

Törökország
„Ezerarcú” ország, amelyhez többnyire alaptalanul 
sok előítélet tapad. A törökök sok háborút vívtak 
Európa területén, de azóta sok idő telt el, és ami 
számunkra most a legfontosabb, hogy lehet pályázni 
hozzájuk Erasmusra. 

Néhány általános szó Törökországról
Kisebb része Európában, a nagyobbik pedig Ázsia délnyugati részén 
fekszik. Az ország területének legnagyobb hányadát az Anatóliai félszi-
get alkotja, amely a Fekete- és a Földközi-tenger között helyezkedik el. 
Törökország kultúrája – az ország 
különleges eurázsiai fekvésének 
és történelmének köszönhetően 
– igen változatos, ötvözi a keleti 
és a nyugati tradíciókat. Földrajzi 
fekvése miatt az ország mind poli-
tikailag, mind gazdaságilag fontos 
stratégiai pontnak számít.

Mikor lett az Oszmán 
Birodalomból Török 
Köztársaság?
A törökök évszázadokon át rette-
gésben tartották Nyugat-Európát, a 
Balkánt és Magyarországot is elfog-
lalták. Az első világháború után 
az Oszmán Birodalom felbomlott. 
1923. október 29-én Törökország 
államformája köztársaság lett, 
a politikai ideológia és az új gazdasági 
rendszer megalapítása Musztafa Kemal 
Atatürknek köszönhető.

Milyen időjá-
rás vár ránk 
Törökországban?
Törökország éghajlata igen 
változatos. Az égei- és földkö-
zi-tengeri területeken medi-
terrán éghajlat a jellemző, 
enyhe, esős telekkel, meleg, 
száraz nyarakkal. Az átlagos 
maximum hőmérséklet a nyári 
hónapokban 33-34 °C, a hőmé-
rő higanyszála télen sem süllyed 
8-10 °C alá. A régió keleti részein 
enyhébb, nyugaton szárazabb az 
időjárás. A hegyvonulatok hatásá-
ra az anatóliai területeken konti-
nentális éghajlat uralkodik. A kele-
ti részeken tipikus magashegységi 
éghajlat a jellemző: kemények a 
telek, akár mínusz 30−40 fok is 
előfordulhat, a hó pedig akár 120 
napig is megmaradhat. Az év min-
den napján bárki találhat kedvére 
való szabadidős tevékenységet, 
akkor is, ha síelni akar, és akkor is, 
ha a tengerparton szeretné élvezni 
a napsütést.

A népesség
Az össznépesség 70,5 millió fő, ennek fele 28 éven aluli. A nép 
70,5%-a városokban él, legtöbben Isztambulban, ahol a teljes lakos-
ság 17,8%-a koncentrálódik. 1960–2000 között a népesség évi 1 
millióval növekedett, mostanában ez a tendencia lelassult. 

Egy pár szó a török gazdaságról
Törökország nagy és ennek következtében a gazdasága is erős. Az 
ország dinamikus gazdasága keveréke a modern iparnak és keres-
kedelemnek, valamint a hagyományos mezőgazdaságnak, amely 
2001-ben a lakosság 40%-ának adott munkát. A magánszektor 

erős és gyorsan növekszik, de az 
államnak nagy szerepe van az 
iparban, a pénzügyekben, a köz-
lekedésben és a telekommuniká-
cióban. A legfontosabb iparág és 
legnagyobb exportőr a textilipar, 
amely majdnem teljesen magán-
kézben van. Törökországban több 
sikeres, multinacionális vállalat 
is működik. Köztük említésre 
méltó a Koç Holding. Cégei, mint 
például a többszörös díjnyertes 
Arçelik, BEKO márkájával vezető 
szerepet tölt be az angol hűtőgép-
piacon. Az európai televíziópiac 
több mint felét a Törökországban 
gyártott áruk teszik ki. 

A török zene
Törökországban az erasmusos diákok számára 

az egyik legnagyobb élményt a török zene 
nyújtja. Vidám, ritmusos, amely-

re óriásit lehet bulizni. A 
törökök pár évvel ezelőtt 

megnyerték az egyik leg-
rangosabb európai zenei 

versenyt, a EUROVISIONT. 

Étkezés 
Törökországban

A török gasztronómia a bal-
káni országokra, egy picit 
Magyarországra is hatással volt. 
Az ételeket sok fűszerrel készí-
tik, rengeteg bárányhúst, vala-
mint zöldséget fogyasztanak. 
Legkedveltebb ételeik: börek, 
kebab, pilav, baklava, ezeket min-
denképp meg kell kóstolni.

Hol tanulhatunk az 
Erasmus program 
segítségével?
Yildiz Technical University, 
Department of Political Sciences 
web: http://yildiz.edu.tr Yildiz 
Technical University, Department 
of Economics. web: http://yildiz.
edu.tr 

Jovanovic Strahinja

Bővebb információ a Nemzetközi Irodában (4. emelet 408.) 

Novák Máriától kérhető.
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Tóth Ágnes
Az ÁVF első évfolyamán végeztél. 
Milyen emlékeid vannak a főiskolás 
éveidről?
Tekintve, hogy az első évfolyamra csak pótfel-
vételivel lehetett bekerülni, extra bizonyítási 
kényszer volt mindenkiben. Ez egyfajta ver-
senyszellemet eredményezett: ki lesz a legjobb 
tanuló? Szinte kinéztük azt, aki megbukott. 
Tudom, ez ma már nem divat, de szerettünk 
iskolába járni, a szenzációs tanári gárdának 
köszönhetően nem éreztük a lógás kényszerét. 
Ráadásul nagyon nagy szeretet vett minket 
körül. Első évfolyamként a vezetőséggel, a 
tanárokkal együtt alakítottuk az intézményt. 
Jó érzés visszagondolni ezekre az évekre.

Hogyan folytatódott a szakmai életutad?
A főiskola befejezése után a Közgáz gaz-
daságelméleti szakirányán szereztem 
egyetemi diplomát, majd a BME Műszaki 
Menedzsment Doktori Iskolájában abszo-
lutóriummal végeztem. Közben oktatóként 
is dolgoztam, a GDF-en közgazdaságtant, a 
BGF-en statisztikát tanítottam.

Nem egyszerű pálya. 
Hogyan lesz valakiből tanár 
a felsőoktatásban?
Korán megszerettem a matematikát, sta-
tisztikát, de a legnagyobb hatással mégis-
csak az ÁVF-es matematika tanárnőm volt 
rám. Szakmai tudásával és humorával fogott 
meg, igazi példaképemnek tekintem. Neki 
köszönhetően kezdtem el komolyabban fog-
lalkozni az oktatással is. Már a főiskolás évek 
alatt is korrepetáltam, „aki szembejött”. Volt 
olyan évfolyam, hogy 93-an jártak hozzám! 
Fogalmam sincs, hogy a kitűnő eredmények 
mellett hogy fért bele mindez az időmbe, de 
a tanításnak és az ösztöndíjaknak köszönhe-
tően – a tandíj ellenére – nyereséggel végez-
tem el már a főiskolát is.

Akkor a képzés elérte célját, sőt, mára 
sikeres vállalkozó lettél! Nehéz volt az 
elindulás?
A volt csoporttársaim közül kevesen let-
tek vállalkozók. A legnagyobb probléma, 
hogy nehéz kitalálni, mibe fogjunk bele, 
nagyon telített a piac. Bennem már régóta 
élt az elhatározás, hogy egyszer a magam 
ura legyek. A sok korrepetálás és oktatói 
munka után önmagát adta, hogy mire is vál-
lalkozzak: felsőoktatási hallgatók korrepetá-
lása reál tárgyakból, illetve angol és német 
gazdasági nyelvtanfolyamok szervezése. A 
vállalkozás indításakor szembesültem elő-
ször a felsőoktatás hiányosságaival. Két köz-
gazdasági diplomával a zsebemben a vállal-
kozói igazolványhoz szükséges papírokat a 
könyvelőm segítsége nélkül nemigen tudtam 
volna helyesen és számomra előnyösen kitöl-

teni! Azóta persze sok tapasztalatot szerez-
tem. Folyamatosan bővülünk, mára több külső 
munkatárssal dolgozom. Lassan az időmet 
is megtanultam beosztani. Kezdetben napi 
10-12 órát dolgoztam, akár hétvégén is. Aztán 
egy idő múlva, amikor holtfáradtan mentem 
haza, ráébredtem, hogy kicsit vissza kell 
venni, mert hosszú távon ezt nem lehet 
bírni! Öt évig teljes intenzitással hajtottam.

Ma hogy érzed, megérte belefogni?
Elégedett vagyok, és büszke, hogy mindent a 
saját erőmből értem el. Mindig is szerettem 
emberekkel foglalkozni. Feltűnt, hogy a fel-
sőoktatásból egyre jobban hiányzik az, hogy 
a tanárok szeretettel forduljanak a diákok 
felé, hogy a tanagyagon kívül emberséget, 
szakmaiságra nevelést is adjanak. Jómagam 
erre törekszem, ha oktatok.
Jelenleg a vállalkozásom tisztességes meg-
élhetést és fejlődést biztosít, így végre a 
magánéleti terveim is előtérbe kerülhetnek. 

Szeretem a munkámat, bár nap mint nap 
újabb kihívásokkal szembesülök. Például úgy 
érzem, egyre nehezebb a diákokkal, s ez nem 
az ő hibájuk, hanem az oktatási rendszeré. 
Ha ma megkérdezel egy középkorú orvost, 
az valószínűleg el tudja neked mondani a 
másodfokú egyenlet megoldóképletét, míg 
három főiskolás már alig tudja összehozni 
ugyanazt, pedig középiskolás anyag. 

Mire marad időd a munka mellett? 
Szerencsére egyre több mindenre. Kulturált 
szórakozás, színház, kiállítások, úszás és 
sok-sok utazás! A nagy kedvencem Bulgária, 
ott már tizenegyszer jártam, beszélem is a 
nyelvet. 

A diploma megszerzése óta tartod a 
kapcsolatot főiskolánkkal, sokunkat 
személyesen is ismersz. 
Tíz év távlatában milyen bölcsesség 
halmozódott fel benned, amire érdemes 
odafigyelnünk? 
A tudás érték, ezért megéri tanulni. Nem 
érdemes a vizsgákat 2-esre megcsinálni, 
mert mindent elfelejtesz. Ha 5-ös lesz, akkor 
is felejt az ember, de legalább valami meg-
marad. Olvassatok minél több szakirodal-
mat, szaksajtót!!! Érdemes elkezdeni dol-
gozni suli mellett – persze nem a tanulás 
rovására! És végül, de nem utolsó sorban 
azt, hogy legyetek bátrak, akár vaktában is 
küldjétek el az önéletrajzotokat különböző 
cégekhez. Sosem lehet tudni, hol és mikor 
lehet pont rátok szükség. Vagy ha úgy tartja 
kedvetek, vállalkozzatok, megéri! 

Iricsek Zsuzsanna

„Egy főiskolai 
példaképemnek 

köszönhetően 
lettem az, aki 

„A legfontosabb, hogy 
szeresd azt, amit csinálsz.”

A másodfokú egyenlet 
megoldóképlete: 

A 2004-ben 
indult Tuti Suli 

Magániskola 
vezetője, gazda-

ságmatematikai, 
operációkutatá-
si, statisztikai és 

pénzügyi ismere-
tek oktatója.

ikszikszi@avf.hu 2010. ÁPRILIS   IKSZIKSZÍ  13

EXTERNÁLIÁKEXTERNÁLIÁKSzabó Attila
rovatvezető SIKERIricsek Zsuzsanna
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Példaképeink

Bálványok 
bukása

Az élet tele van 
példaképekkel. 
Nem csak színészek, 
ismert emberek, 
tudósok vagy 
családtagok lehetnek 
azok, hanem 
sportolók is. 

Hazánkban rengeteg 
nemzetközileg elis-
mert sportoló van. Mi 
a titkuk? Magukban 
hordozzák a küzdést, 
az akaraterőt, a vesztés 
fájdalmát, a győzelem 
örömét, a kitartást a 
következő eseményhez. 
Örömökben és nehéz-
ségekben is részük van, 
az erejük abban mutat-
kozik meg igazán, hogy 

képesek túllépni a kudarcaikon. Újból és újból nekigyürkőz-
nek, elérik azokat az eredményeket, amikről mi csak álmodo-
zunk. Puskás Öcsi mellett nemzetközileg elismert sportolónk 
Egerszegi Krisztina, Magyar László, Kolonics György, Kőbán Rita, 
Sallay-Regőczi páros, Igaly Diána, Nagy Tímea, Kiss Balázs, Papp 
László. Legendává váltak, felnézünk rájuk, példaképeink.

Varga Krisztina

A sport 
nagyságai

Nagy Dániel
rovatvezető  MAPPA Németh Lilla
rovatvezető

Példakép a kislexikonból:
Mintául választott személy, 
akiben a példaképválasztó 
különösen értékes, számára 
vonzó tulajdonságokat érez, 
vagy ismer fel.

Nem tudhatjuk pontosan, hogy mi alapján válik valaki 
bálvánnyá, de sokszor kiderült, hogy az egykor „hősként” tisztelt 
alakok valójában „szörnyetegek” voltak. Elég csak Hitler, Sztálin, 
Mussolini példáját említenünk. Sajnálatos módon az emberek 
sokszor csak akkor veszik észre, mekkorát tévedtek, ha a hőn 
szeretett példakép esetleg a „szakadékba” vezette őket. Sok 
esetben még ez sem elég a kijózanodáshoz. 

A történelem és az idő múlásával folyamatosan változnak a bálvá-
nyok, voltak közöttük királyok, irodalmi alakok, vallási vezetők, poli-
tikusok. Az előbbiekben említettek életében sok hasonlóságot lehet 
felfedezni. Korábbi olvasmányaimból kiderült számomra, hogy szinte 
mindegyik diktátor családon belüli konfliktusokkal küzdött. Talán ez 
a meg nem értettség volt az, ami erősítette őket abban, hogy radikális 
változtatásokat vigyenek véghez. Fontos volt számukra a gyengeség 
és elnyomás leküzdése. Tébolyultan ragaszkodtak az általuk kreált 
téveszmékhez, és megpróbáltak tömegeket fanatizálni. Mivel erős 
egyéniségek voltak, ez többségében sikerült is. 
Diktatórikus rendszert működtettek, csoportokra osztották, és 
hierarchizálták társadalmukat. Erős hatalmi rendszert alakítottak ki, 
amelyben támaszkodtak a titkosrendőrségre, valamint törvénytelen 
módon leszámoltak mindazokkal, akik bármilyen ellenvéleményt 
fogalmaztak meg velük szemben.
Összességében megállapítható, hogy egymásra épülő lelki, belpoliti-
kai és világuralmi törekvésekből álltak cselekedeteik. 
A világtörténelem legnegatívabb megítélésű vezetői közé tartoznak. 
Nevük örökre fennmarad, és ma is félelmet kelt nagyon sok emberben. 

Horváth Nikolett

A legtöbb gyereknek fiatalabb korában 
még nincs pontos elképzelése arról, 
milyen példaképet válasszon magának. 
De egy biztos, hogy valamikor 
mindannyian felnéztünk a körülöttünk 
élő felnőttekre: szüleinkre, tanárainkra 
vagy akár az edzőnkre. Azonban, 
ahogyan egyre többet tudtunk meg a 
világról, úgy lassan lemorzsolódtak 
a régi meghatározó személyek az 
életünkben. 

Már nem bálványoztuk a kedvenc színésze-
inket, és nem akartunk olyanok lenni, mint 
a szeretett rockénekes, esetleg a sikeres 
focista. Az életnek ezen a szakaszán sokan 
határozott elképzelésekkel rendelkeztek, és 
saját útjukat járták. 
A kutatások bizonyítják, hogy hasznos, ha 
mégis van, akire felnézhetünk, hiszen általá-
ban kedvező irányba mozdítja elő az egyén 
életét a pozitív példakép léte. A mintakép-
élmény pszichikai szükséglet, a következő 
gyökerekből táplálkozik: a gyengeség leküz-
désének szükséglete, kiegészülési, kompen-

zációs, fejlődési szükséglet, a már kialakult 
értékelő álláspontok megerősítésének szük-
séglete. A tudat, hogy van valaki előttünk, 
aki a miénkhez hasonló célokat tűzött ki, és 
valósított meg, erősít bennünket. Ezáltal mi 
is könnyebben elérjük a néha lehetetlennek 
látszó vágyainkat is. Viszont nagyon sokan 
vannak, akiknek nincs példaképe. Ez olyan 
magabiztosságra és határozottságra utal, 
amelyhez nincs szüksége megerősítésre. 
Ezeknek az embereknek az életcéljuk elég 
speciális ahhoz, hogy úgy érezzék, egyediek 
valamiben, és ne akarjanak mások nyom-
dokaiba lépni. Egy jó adag optimizmusra 
és kitartásra van ilyenkor szükség. Ám, ha 
sikeresek vagyunk, és jól érezzük magunkat 
a bőrünkben, akkor könnyen meglehet, hogy 
mi válunk „példaképpé” egy, a környeze-
tünkben élő fiatal szemében. 
Bárhogy is legyen, minden bizonnyal, ha a 
példa pozitív, ez elősegíti az életünk sikeres 
alakulását. 

Forrás:
http://www.kislexikon.hu/peldakep.html

Németh Lilla

Egy csodálatos elme
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Vihar a fejben, 
nemcsak a szigeten

KULTÚRADonáczi Roxána
rovatvezető

L.A. 
akkoriban
Üresen állnak a szobafalak:
Fehérek, ridegek, érintetlenek.
Kívánom: az én szívem bár ilyen lenne.

A falról lehullhatnak a képek,
Hiába szaggattam le onnan:
A szívem a te áruló arcoddal van 
kiplakátolva.

Mind miattad: a sok fájdalom, és a 
könnyek,
Minden hiába: meg sem érdemelted;
Rohantam utánad: én elveszett, naiv, 
kóbor lélek.

Egyszerre megöl és éltet a hiányod,
Halva ringatózom egy meg nem élt 
szerelemben,
Nem hagysz szabadulnom, pedig én 
elmegyek.

Láncold le hát őt, az álnok kígyót, 
vergődj,
Fulladj veszélyes mérgében, s szeresd, 
ha kell.
Ma még vergődöm benned, lesem a 
reménytelent.

Leib Anett

Úgy érzem, muszáj virtuálisan tollat 
ragadnom, ugyanis ezen a héten olyan 
alkotást sikerült megtekintenem a mozi-
ban, ami gyakorlatilag odaszögezett a 
székhez. A cím alapján nem nehéz 
kitalálni, hogy az aktualitások közül 
melyikről írok. A Viharsziget olyan film, 
amit mindenkinek látnia kell! 

Jó, tudom, lerágott csontként hangzik, de 
Leonardo DiCaprio tényleg élete legjobb 
alakítását nyújtja. Olyan színész, aki min-
den egyes alkalommal képes elkápráztatni 
játékával, és ezt maximálisan példaértékű-
nek tartom. Egyszerűen zseniális, valóság-
gal brillírozik a cinikus, erőszakos és őrült 
viselkedésre hajlamos, ugyanakkor elkese-
redett rendőrbíró szerepében. Azzal bízzák 
meg egy szigeten lévő elmegyógyintézetben, 
hogy keressen meg egy szökött beteget. Már 
a helyszín is okot ad a borzongásra. Egy 
intézmény, tele beszámíthatatlan, veszélyes 
emberekkel, és olyan vezetőséggel, akik lát-
hatóan titkolnak valamit. Sejthető, hogy a 

szökés mögött valami sötét titok lappang. 
Erre még rátesz egy lapáttal a hátborzonga-
tó zene is, ami néha idegtépően feszültséget 
keltő, az ember már csak azt érzékeli, hogy 
a gyomra kis kaviccsá zsugorodott össze. 
Egyes jelenetek pedig kifejezetten sokkol-
tak. Bár hiába tudtam, merre halad a tör-
ténet, mégis sikerült egyszerre meglepnie 
és megviselnie, pedig úgy gondoltam, már 
megedződtem. 
Amikor évekkel ezelőtt olvastam a regény-
változatot, biztos voltam abban, hogy ez 
tipikusan olyan történet, amit nem fognak 
tudni filmvásznon visszaadni, de ha mégis 
megpróbálják, súlyos kudarcot vallanak. 
Tévedtem, méghozzá óriásit! Scorsese és 
DiCaprio duójának hála fantasztikus film-
élménnyel lettem gazdagabb. Kíváncsian 
várom, mi lesz a következő nagy dobásuk, 
mert a Viharszigetet elég nehéz lesz felül-
múlniuk. 
Bár ki tudja, én már lassan semmin sem 
lepődöm meg. 

Donáczi Roxána
Jól nézz körül!

Nem tudom, ki hogy van vele, de én 
imádok színházba járni. Amikor 
végre sikerült eljutnom Az Operaház 
Fantomjára, azelőtt pedig a Rómeó és 
Júliára, azt gondoltam, ezeknél szebb 
előadásokat még életemben nem 
láttam. Mind a két darab felülmúlta 
várakozásaimat, és már alig vártam 
a következő szezont, vajon milyen 
premierek várhatók. 

Elsőnek említem az Operettszínház egyik jövő-
beni nagy dobását, a Madame Pompadourt, 
akinek a neve XV. Lajos szeretőjeként maradt 
fenn. Ez az erős, karakteres nő, úgy tűnik, 

megtalálja a szerelmet egy férfi oldalán, aki 
nem a király. Helyzete viszont nem egysze-
rű, ugyanis a rendőrminiszter a nyomában 
jár, hogy lebuktathassa és megzsarolhassa. 
Szenvedélyes és izgalmas történet, biztos 
vagyok benne, hogy a darabnak számtalan 
rajongója lesz. Rábukkantam egy szintén 
sikergyanús darabra a Madách Színházban. 
A Diploma előtt című alkotás sokak számára 
ismerős lehet a Dustin Hoffmann főszerep-
lésével készült film kapcsán. Egy fiatal fiú 
viszonyt kezd egy nála jóval idősebb nővel, 
akinek később beleszeret a lányába, és ebből 
bizony kikerekedik pár kínos szituáció. 
Úgy tűnik, az április elhozza nekünk a bim-

bózó románcokat, 
és a pusztító kap-
csolatokat egy-
aránt. Érdemes lesz 
kimozdulni otthon-
ról. 

Forrás:
http://www.

operettszinhaz.hu/
operett.php

http://www.
madachszinhaz.hu/

Donáczi 
Roxána

Újabb gyöngyszemek 
a színházak világában

Rendkívüli szerelmi történet
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