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A Gólyaszámot olvasod, tehát bejutot-
tál a főiskolára, amihez a Szerkesztőség 
nevében is gratulálok! Ezennel kezdetét 
veszi az ún. „Főiskolás Élet”. Olyan dolgo-
kat fogsz művelni, amelyekről korábban 
nem is sejtetted, képes vagy rá. Itt most 
nem csupán azokra a bulikra gondolok, 
amelyek vasárnap este kezdődnek, és azt 
sem tudod, hogy véget érnek-e egyáltalán 
valamikor. Tanulmányi eredmények, kap-
csolatépítés, versenyek területén is hatal-
masat tudsz alkotni. Rájössz, hogy egy 
érettségi anyagát is képes vagy megta-
nulni három nap (vagy akár egy éjszaka) 

alatt, ha muszáj. Persze, ne ez legyen a 
cél! Legyen inkább az, hogy kiszélesíted a 
látóköröd, minél több emberrel megismer-
kedsz, minél több infót és tudást magadba 
szívsz! Teremts egészséges egyensúlyt a 
hirtelen jött nagy szabadság és a tanulás 
között! 
Ez a szám azért készült, hogy könnyebben 
eligazodj a főiskola útvesztőiben. Nem tar-
talmaz azonban mindent, ezért ne feledd: 
kérdezni sosem szégyen! 
Jó olvasást és sikeres első félévet kíván: az 
Ikszikszí Szerkesztősége!

Erőss Éva (Vyca)

Kedves Gólya!

Az Általános Vállalkozási Főiskola rek-
toraként köszöntöm Önöket abból az 
alkalomból, hogy sikeres felvételijük után 
szeptemberben megkezdik tanulmányai-
kat a főiskolánkon. Jómagam is „újrakez-
dő” vagyok, hiszen három és fél évi nagy-
követi megbízatás után – a nyár elején 
– rektorként tértem vissza a most induló 
tanév végén, létrejöttének 15. évfordulóját 
ünneplő intézményünkbe. Emiatt is mon-
dom: jó helyre kerültek.

Céljaink az évek során nem változtak: olyan 
tudást kívánunk adni Önöknek, hogy sikere-
sen helyt tudjanak állni választott szakmá-
jukban, és jó esélyük legyen továbbfejleszteni 
megszerzett ismereteiket, ha a diploma meg-
szerzését követően tovább akarnak tanulni. 
Törekvéseinket főiskolánk eddigi eredmé-
nyei igazolták. A hazai és a nemzetközi mun-
kaerő-piac is elismeri az „ávéefes” diplomát. 
Bizonyítja ezt, hogy végzős hallgatóink több-
ségének már a szakmai gyakorlat ideje alatt 
munkát ajánlanak a „bázisintézmények”. Ez 
pedig, úgy hiszem, a legnagyobb elismerése 
az intézményünkben folyó munkának.

Nem lesz könnyű dolguk. Szorgalommal és 
kitartással azonban eleget tudnak tenni a 
követelményeknek. Becsüljék meg a lehe-
tőségeket! Érezzék a tisztességgel elvégzett 
munka örömét és azt a felelősséget, amivel 
azoknak tartoznak, akik biztosítják tanul-
mányaik feltételeit! Számíthatnak oktatóink, 

dolgozóink segítségére! Számunkra az a leg-
nagyobb öröm, ha látjuk, hogy Önök sikere-
sen teljesítik a szakmai követelményeket.
A tanulás mellett használják ki a főiskola és a 
város nyújtotta lehetőségeket. Igyekezzenek 
bekapcsolódni a közösségi programokba, a 
hallgatói önkormányzat, a tudományos diák-
körök munkájába! Művelődjenek, járjanak 
színházba, múzeumokba, használják gazdag 
könyvtárunkat. Sportoljanak, bulizzanak, ha 
tehetik.

Kedves Elsőévesek!

Önök egy nyitott világban dolgoznak majd. 
De a határok nélküli Európa csak azok szá-
mára kínál esélyt, akik képesek bekapcso-
lódni a versenybe. Ehhez szakmai ismeret 
és idegennyelv-tudás, valamint nemzetközi 
tapasztalat kell. Ezeket segítségünkkel meg-
szerezhetik. Ne feledjék, Önök itt állnak 
e lehetőségek kapujában. Minden Önökön 
múlik. Éljenek az alkalommal!

Vastagh Pál 
rektor

Tisztelt első évfolyamos 
hallgatóink, kedves Gólyák!

A második emeleten sétálva meggyőződ-
hetsz róla, hogy a Tanulmányi Osztályon 
az ajtók legtöbbször nyitva állnak (habár 
a fogadó órákat illik betartani!). 

A tanulmányaiddal kapcsolatos kérdésekkel, 
problémákkal bátran fordulhatsz ide. Minden 
szaknak és évfolyamnak van tanulmányi elő-

adója, akitől közvetlen segítséget kaphatsz. 
Kísérd figyelemmel az információkat, hogy 
tudd, melyik irodában és kit kell keresned! 
Érdemes tudnod, megfelelő teljesítménnyel 
a köztársasági ösztöndíjat is itt pályázhatod 
meg. (Figyeld a kiírásokat, mert a tanulmá-
nyi ösztöndíjat kivéve más ösztöndíjakra úgy 
tudsz pályázni!) A költségtérítéses tanulók 

számára is nyitva áll a lehetőség: a legjob-
ban teljesítők átkerülhetnek a megüresedett 
állami helyekre. A tanulmányi osztályról és a 
tanszékekről évközben az ETR-en keresztül 
folyamatosan küldenek tájékoztató, felhívó 
üzeneteket a tanulmányaiddal kapcsolatban, 
kövesd figyelemmel a határidőket! 

Leib Anett Lilla

Tanulmányi Osztály,
ahol mindig nyitott ajtó vár
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A Tehetséggondozó program új és páratlan lehetőség a főiskolás évek alatt! Jelentkezz, és hagyd, 
hogy a fejlődésed jó kezekben legyen! 

„Minden lehetőség, ami által több leszel, esélyesebbé tesz a jövőre nézve.”
A Tehetséggondozó program (TGP) húsz diákunk számára teszi lehetővé, hogy a főiskolás évek alatt 
munkájukat tutorok kísérjék végig. A program két évre szól, minden nappali tagozatos, első- és 
másodéves hallgató pályázhat. A résztvevő hallgatók diplomájuk mellé Karrier Portfóliót kapnak, 
ami az ÁVF intézményi referenciája. A program célja, hogy a tehetséges diák megmutathassa, mire 
képes, s ezzel párhuzamosan öregbítse a saját-, és iskolája hírnevét. 

A főiskolánkon 2006 óta működik Karrier 
Iroda, ami számodra is fontos lehet a kar-
rieredre való sikeres felkészülésben. 

Az Iroda karrier-, életvezetési-, és munkavi-
szony jogi kérdéseivel kapcsolatos tanács-
adással, fő- és részmunkaidős, valamint 
gyakornoki állások közvetítésével segít az 
egyéni karrierterveid megvalósításában. 
A személyes tanácsadáson kívül tréninge-
ket, állásinterjú-gyakorlatokat szervezünk. 
Ezeken a sikeres elhelyezkedésedhez szük-
séges ismereteket szerezheted meg: hogyan 
kell önéletrajzot, motivációs levelet írni, 
állást keresni, állásinterjúra felkészülni. Az 
állásbörzéken és a kerekasztal beszélgeté-

sek alkalmával megtudhatod a cégek HR 
szakembereitől, milyen követelményeket 
támasztanak a frissdiplomás közgazdászok-
kal szemben. 
A hallgatók körében végzett kérdőíves vizsgá-
latokkal arra keresünk választ, mit tartasz jó-
nak a képzésben, mit javasolsz, hogy még jobb 
legyen. Milyen karrierterveid vannak, s ezek 
megvalósításához a Főiskola, illetve a Karrier 
Iroda által biztosított szolgáltatások, lehetősé-
gek elég segítséget nyújtanak-e, s ha nem, mire 
lenne még igényed. Visszajelzéseid, javaslataid 
felhasználásával nagyobb hangsúlyt kívánunk 
fektetni erősségeinkre, azokra a szolgáltatá-
sokra, amelyek még piacképesebbé tudják ten-
ni az itt megszerzett diplomát.

A végzett hallgatóinkat folyamatosan nyo-
mon követjük. Az ő munkaerőpiacon szer-
zett tapasztalataikat fel tudjuk használni 
abban a munkában, amivel hallgatóink állás-
keresését, elhelyezkedését, illetve pályakez-
dését segítjük.
Rendszeresen hírt adunk rendezvényeinkről, 
álláshirdetésekről, aktualitásokról a honla-
pon, a www.avf.hu/karrieriroda oldalon.
A honlap mellett az aktuális információk 
megtalálhatóak a Karrier Iroda hirdetőtáb-
láin, a IV. emeleten és az aulában is.

Kőrösligeti Zsuzsa 
irodavezető, 

Karrier Iroda, 410-es szoba,
Tel: 381  8115

Tehetséggondozás – a jövőújítás

Az előző évben sikeresen pályázott 
Szeleczki Péter meséli el személyes 
élményeit, hogyan került be 
a programba 
Igazi megmérettetés volt a pályázati jelentkezés. Milyen állomásai voltak? 
Meglehetősen összetett folyamat volt a jelentkezés. Legelőször egy pályázati anyagot kellett össze-
állítanunk, és beadnunk. Ebben szerepelt az önéletrajzunk, motivációs levelünk, referenciáink 
és egyéb dokumentumok. Ez után minden jelentkezőt behívtak, hogy megismerjék az önjelölt 
tehetségeket.  A kiválasztásnak ez a pontja mindenkinek meglepetésekkel és élményekkel szolgált. 
Akkor tudtuk meg, hogy már az első találkozásunk alkalmával sor kerül egy személyiség-, egy álta-
lános műveltség- és egy logikai teszt kitöltésére. Alig egy héttel később megkezdődtek a személyes 
interjúk, amelyeken a tutori teamből 6-8 tanár hallgatott meg egyenként pályázókat.

Melyik teszt volt a kedvenced?
A CPI személyiségteszt tetszett a legjobban. Korábban szkeptikusan álltam a hasonló tesztekhez. Számomra nagyon megdöbbentő, 
hogy a „Félsz-e a sötétben? típusú” kérdésekre adott háromszáz válasz alapján 18 értékelési szempont szerint valós képet kaptam a 
személyiségemről.

Milyen megújulást hozott az életedbe a TGP? Milyen feladatokkal, célokkal, programokkal bővült az életed?
Mindenekelőtt tényleg szükségessé vált a határidőnapló használata. A program, bár még csak most kezdődött, önfejlesztési-, célkitűzés-
segítő és időbeosztási tréningeket, szakmai kirándulásokat, és a legfontosabbat: rendszeres konzultációs lehetőséget nyújt a velünk 
együttműködő kiváló főiskolai oktatókkal. 

Fekete Regina Éva és Fekete Nikolett Anna

Karrier Iroda
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Virtuális kalauz: avagy mi lenne 
veled net nélkül?

 BELSŐSÉGEK

A 2009/2010-es tanévtől – s nem csak ősztől, hanem az ún. 
keresztféléves indulással is – Vállalkozásfejlesztés (MSc) mester-
szakra jelentkezhetnek mindazok a végzett hallgatók, akik alap-
szakon, vagy az ún. „kifutó” főiskolai, egyetemi szakon szereztek 
diplomát.

Bár még tart az akkreditációs eljárás, de – hasonló feltételekkel 
– reményeink szerint a 2011 őszétől Nemzetközi tanulmányok 
(MA) mesterszak („okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző – 

International Relations Expert”) is indul majd a főiskolán nemzet-
közi gazdasági kapcsolatok („International Economic Relations”) és 
Európa-tanulmányok („European Studies”) szakiránnyal.
A mesterképzés mindkét szakon ún. tömbösített (nappalisok és 
levelezősök egy évfolyamban) államilag támogatott, illetve költség-
térítéses formában folyik. A költségtérítés összege: 260eFt/félév 
(nappali tagozat), illetve 220eFt/félév (levelező tagozat). Felvehető 
létszám: 30-30 fő (nappali/levelező).

Antal János főigazgató

Mesterképzés az ÁVF-en 
„Master in Business Development”

A címben szereplő kérdésre a válasz pofon egyszerű:valószínűleg 
internet nélkül hamar elvéreznél az iskolában, hiszen ma már 
minden a neten keresztül történik. Itt tudsz tárgyakat fel-
venni, pályázati anyagokat követni, vizsgákra jelentkezni, a 
legfrissebb eredményeket megnézni, tanárokkal felvenni a 
kapcsolatot, és nem utolsó sorban segédanyagokat letölteni.
Íme, egy kis segédlet, hogy zökkenőmentes legyen a netes beil-
leszkedés.

Először is az avf.hu-val kezdünk. Ami igazán fontos, az a baloldal alján 
található bejelentkezés fülecske. Itt az EHA-kódodat és az általad meg-
adott jelszót kéri a belépéshez. Ezt jobb lesz nem elfelejteni, mert a 
tanulmányaid alatt szükséged lesz rá. Itt találod meg a felvett 
tárgyakhoz tartozó, tanárok által feltöltött segédanyagokat, 
vizsga eredményeket. Figyelem, ez nem az ETR!
Az ETR felirat piros betűkkel szerepel az avf.hu-n, pont a 
bejelentkezős menü alatt. Ne ijedj meg, először egy biz-
tonsági figyelmeztetéssel fogsz találkozni, ez mindenkinek 
megjelenik, nem csak neked. Itt gyorsan kattints az „igen” 
feliratra, vagy a „továbbra”, és már túl is vagy az első akadá-
lyon. Ide is az EHA-kódoddal és jelszavaddal tudsz belépni, 
akárcsak az avf.hu-s segédanyagokhoz.
Itt tudsz tárgyakat felvenni, vizsgára jelentkezni, és ered-
ményeket megnézni. Egy kis segítség a tárgyfelvételhez: 
miután bejelentkeztél, a „Jelentkezések” legördülő menü-
ből kattints a „Kurzus felvételre”. Kattints az „Új, mintaterv 
alapján” feliratra, majd a következő oldalon jelöld ki „Az 
összes szakirányban benne lévő tárgyelemek” és a „csak 
a képzésbe beleszámítható tárgyelemeket” és állítsd be 
ajánlott szemeszternél az 1-est. Ezt követően megjelenik 
egy lista, és itt kipipálgatva felveheted a tárgyaidat. Nagyon 

fontos, hogy figyelj a tárgyak kódjainak végére! Ha „/V”-vel végződik 
a kód, akkor azt a tárgyat „csak vizsgára” veszed fel. Vagy például 
egy „/GN” kód nappali tagozatos órát jelent (G=GM szak, N=nappali), 
a „/GL” pedig ugyanazt levelezőben. Nagyon fontos, hogy miután 
felvetted a tárgyakat, véletlenül se felejts el a „Lezárás” feliratra 
kattintani! A vizsgára jelentkezés is hasonlóképp zajlik, de ezzel 
kevesebb dolgunk lesz, szinte csak szóbeli vizsgák alkalmával kell 
„küzdeni vele”. Létezik egy vavf.hu nevű honlap is, itt bárki regiszt-
rálhat egy felhasználónevet, és máris letöltheti a hasznos anyagokat 
az adott tárgyához. Hogy teljes legyen a kép, az ÁVF aktuális híreit 
Facebookon és Twitteren is követheted!

Süveges Péter

Rövid hírek
Matematikai tudásodra éveken keresztül szükséged lesz. A hiányosságokat pótolhatod, ha jelentkezel mate-• 
matika előkészítőre. A felkészítés 2010. augusztus 31-szeptember 2-ig tart. Jelentkezni a kipostázott csomag-
ban található jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet. 

Felhívjuk figyelmeteket a tanulás-módszertani előadásra, melyen mindenkinek érdemes részt venni. Nagyon • 
sok hasznos információval fog szolgálni, amelyet egész ÁVF-es „pályafutásotok” alatt használni tudtok majd.

Szeptember 3-án és 4-én Antal János főigazgató tart előadást „Bevezetés az ÁVF-re” címmel. Valamint ekkor • 
tartják meg a diák konzulens választást is. 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés az aulában lévő Információs Pavilonban történik.• 
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TDK – „Tehetséges Diákok Karrierje”
A Tudományos Diákköri Konferencián induló tanulók a felsőokta-
tásban résztvevő diákok igen speciális alfaját képezik. Látszólag 
semmiben nem különböznek fajtársaiktól, társas lények lévén 
igénylik a törődést, napjaikat sportolással, kirándulással, film-
nézéssel töltik. Sokat alszanak. Évente kétszer elvonulnak, álta-
lában egy-egy hónapra, ilyenkor egy monitort bámulnak, vagy 
könyveket és nehezen olvasható, fénymásolt jegyzeteket olvas-
gatnak. Tanulnak. 

Bár mindenevők, a statisztikák azt mutatják, hogy ebben az idő-
szakban feltűnően magas az általuk elfogyasztott csokoládék száma. 
Szeretik az élvezeteket, és olykor − többnyire éjszakánként – meleg, 
zajos helyeken gyűlnek össze, hogy egy furcsa szenvedélyüknek, a 
táncnak hódoljanak. A folyadékpótlásról mindig megfelelően gon-
doskodnak. A tudósok azonban bebizonyították, hogy ezek a fiatalok 
valamiben mégiscsak mások, mint a többiek! Személyes fejlődésük 
és szakmai karrierjük előlendítése érdekében ugyanis kutatást 
végeznek, elmélyülnek egy olyan témában, ami igazán foglalkoztatja 
őket. A komoly szakmai érdeklődést, elhatározást és kitartást igény-
lő tudományos munka elvégzése után az elkészült dolgozatokat 
ősszel be is mutatják egy konferencia keretében. Az ifjú tudósok 
négy szekcióban prezentálják kutatásuk eredményét: marketing, 
innováció és logisztika, nemzetközi tanulmányok, valamint pénz-
ügy és gazdaság. A megfigyelések azt az eredményt hozták, hogy 
a konferencián való részvételből mindannyian sokat profitálnak: 
kipróbálhatják önmagukat, gyakorlatot szereznek a prezentálásban, 
teremtenek egy pluszt az önéletrajzukba, és az eredményes szerep-
lés a mesterképzésbe való felvételi esetén is többletpontot jelent 
számukra. Elmondásuk szerint a kutatás kiváló alkalom a szakmai 
kapcsolatok bővítésére is, és biztos alap a diplomamunkához. 
A házi konferencia helyezettjei páros évben intézményközi, páratlan 
évben Országos Tudományos Diákköri Konferencián versenyeznek 

más főiskolák és egyetemek hallgatóival. Természetesen nem egye-
dül ugranak neki a „nagy kihívásnak”, a kutatáshoz először témave-
zető tanárt választanak. Az Általános Vállalkozási Főiskola diákjai 
különösen szerencsések e tekintetben, hisz számos, jelentős szak-
mai múlttal és tekintéllyel rendelkező oktató közül válogathatnak. 
A témavezetőket vagy maguk keresik fel, vagy ha bizonytalanok 
a segítő kéz tulajdonosának személyét illetően, akkor az ÁVF 
Tudományos Diákkörének elnökéhez, dr. Andó Évához (Marketing és 
Kommunikáció Tanszék, IV. emelet, 404. szoba, tel.: 381 8107) vagy 
a TDT titkár Radnóti Istvánhoz (Alkalmazott Magatartástudományi 
Tanszék, I. emelet, 102-es szoba, tel.: 381 8185) fordulnak, akik 
minden segítséget megadnak.

Iricsek Zsuzsanna

Nyelvtanulási lehetőségek – 2010
Maga a kifejezés egy (vagy akár több) idegen nyelv elsajátításá-
nak elősegítése érdekében az egyén rendelkezésére álló poten-
ciális nyelvtanulási módok együttesét jelenti. A nyelvtanulási 
lehetőségek többféleképpen csoportosíthatók, a szakirodalom 
leggyakrabban a lehetőség biztosítója szerinti beosztást említi.

Eszerint beszélhetünk egyéni, vagy egy másik személy, gyakran 
szervezet által biztosított nyelvtanulási lehetőségről. Ez utóbbinak 
érdemes nagyobb figyelmet szentelni, kiemelt területe az Általános 
Vállalkozási Főiskolán folyó nyelvoktatás. Itt a diákok, akik számára 
a diploma megszerzéséhez esszenciális minimum egy, de az NT és 
NK szakon két nyelvvizsga megléte, angol, német, francia és olasz 
(általános és szakmai) nyelveket tanulhatnak. 5-6 érdeklődő esetén 
más nyelvek elsajátítására is van lehetőség. A nyelvoktatás igazán jól 
felkészült, segítőkész tanárok vezetésével különböző szintű kis cso-

portokban zajlik, amikbe az előzetes nyelvi szintfelmérő megírása 
alapján lehet bekerülni. 
A nyelv tanulásának feltétele annak ETR-ben való felvétele és a 
jelentkezési lap, költségtérítésre kötelezetteknél pedig az átutalási 
bizonylatok leadása az Idegen Nyelvi Lektorátuson (III. emelet 304-
es szoba). 
A térítésmentesen igénybe vehető nyelvórák száma szakonként elté-
rő (GM, KSZ, VSZ: 180 óra; NT: 270 óra). A térítésmentes óraszámok 
igénybevétele után − az oklevél kiadásához szükséges nyelvi köve-
telmény teljesítéséig − a további kurzusok felvétele kedvezményes 
térítési díj (500 Ft/óra/fő) befizetése ellenében lehetséges (60 óra/
félév=30.000 Ft). 
A nyelvtanulási lehetőségekről az iskola honlapján található bővebb 
információ.

Iricsek Zsuzsanna

Ennyivel tartozom magamnak
A diákhitel igénylésére minden olyan magyar állampolgár jogo-
sult, aki még nem töltötte be negyvenedik életévét, valamely 
felsőfokú intézmény nappali, levelező, esti, távoktatásos hallga-
tója. 

Az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók havi 15, 21, 
25, 30 vagy 40 ezer forintot igényelhetnek. Költségtérítéses képzés-
ben tanuló diákok 50 ezer forintot is felvehetnek. 

A hitelt tíz tanulmányi félévre lehet igényelni, egy szemeszterben 
legfeljebb öt tanulmányi hónapra. Az igénylés határideje az őszi fél-
évben december 15. , a tavaszi félévben pedig május 15.
További információ: 
Szigli Renáta
szigli.renata@avf.hu
I. emelet, 101-es szoba,
Tel.: 381 8110



6  IKSZIKSZÍ  2010. GÓLYASZÁM www.avf.hu/xxi

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK

 „Annyi ember vagy, 
ahány nyelvet beszélsz” 

(Goethe)

A mai világban szinte elengedhetetlen, hogy 
valaki idegen nyelven is beszéljen. A magán-
életben és a munkában is adódnak olyan 
helyzetek, hogy nem csodás anyanyelvünkön 
kell megszólalnunk. Mind tudjuk, milyen jó 
érzés, ha beszélgethetünk egy külföldivel, 
vagy akár csak útbaigazítunk egy turistát, 
vagy elmagyarázzuk egy külföldi cserediá-
kunknak, hogy hol van a 600-as terem. Ha 
még meg is jegyzi, milyen jó a kiejtésünk, ez 
akár be is aranyozhatja a napunkat.
Itt az ÁVF-en biztos lehetsz abban, hogy 
minden támogatást, segítséget megkapsz, 
ha szeretnéd kipróbálni magad idegen tere-
pen, más kultúrák, szokások között. Ha nagy 
utazó vagy, akkor mindenképpen érdemes 
felkeresned a Nemzetközi Igazgatóság iro-

dáját. Ide akkor érdemes ellátogatnod, ha 
a későbbiekben egy félévet szeretnél kül-
földön tanulni, vagy ott a szakmai gyakor-
latodat eltölteni. Információt a tanév során 
bármikor kérhetsz, de pályázni egy évben 
csak egyszer, a tavaszi félévben, a következő 
tanév első és második szemeszterére lehet.
Külföldi ösztöndíjra természetesen az első-
évesek is jelentkezhetnek, szakmai gyakor-
latra viszont csak azok, akiknek a következő 
tanévben kell majd felvenniük a „szakmai 
gyakorlatot” tárgyként az ETR-ben.

Íme, néhány pont, 
hogy jó eséllyel indulj 
az ERASMUSON:

minél előbb letedd a 1. 
nyelvvizsgá(i)dat,
tanulmányi átlagod legyen 3,51 2. 
felett,

vegyél részt a főiskola életében a 3. 
tanórákon kívül is,
szerepelj a TDK-n.4. 

Ezek után már csak azon kell gondolkoznod, 
„merre tovább?”. Az Európai Unió szinte 
minden országában eltöltheted gyakorlato-
dat vagy féléves tanulmányodat.

Ha nem szeretnél külföldre menni, vagy 
úgy érzed, nem indulsz jó eséllyel, akkor se 
csüggedj, hiszen a Nemzetközi Igazgatóság 
irodája akkor is szívesen fogad, ha találkoz-
nál nálunk tanuló külföldi cserediákokkal – 
akár nyelvtanulás céljából – vagy csak részt 
vennél egy közös programon.

Vár szeretettel a IV. emeleten 
a 408-as szobában, tel.: 381 8117,
Novák Mária 
nemzetközi koordinátor.

Roza Katalin és Fekete Regina

Te is légy nagy világutazó!

 LEHETŐSÉGEK

Erasmusos hallgatók válaszolnak:

Bár édesapám magyar, én Németországban nőttem fel, német az anyanyelvem. A 
Magyarországon töltött idő alatt rájöttem arra, hogy mekkora kihívást jelent számomra 
az, hogy egy új és idegen környezetben feltaláljam magam. Ez lehetőséget adott arra, 
hogy a látóköröm bővüljön, és az élet minden területén másképpen értékeljem a dolgokat. 
Megtanultam, hogy az idegen nemzetiségű emberekkel szemben is nyitottnak kell lennem 
ahhoz, hogy új barátokra és tapasztalatokra tehessek szert. Mindent összegezve megerő-
sített önbizalommal és életörömmel térek vissza a hazámba, Németországba, és mindig 
szeretettel gondolok vissza az itt töltött időre, ami számtalan élményt nyújtott számomra.

Sípos Karolina

Sziasztok! Január 3-a óta élek itt, Hollandiában (Groningen városában) és még egy hónapig 
maradok. Ez idő alatt betekintést nyertem a nyugati kultúrába, rengeteg új embert ismertem 
meg a világ legkülönbözőbb pontjairól, és sok-sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtam. 
Egy új életstílusba csöppentem bele, amiből rengeteget tanultam és közben jó barátokra 
is leltem. Nagy utazás ez, amelynek minden perce a javamat szolgálja. A féléves külföldi 
tapasztalatomnak köszönhetően sok kapu nyílt meg előttem, jóval több lehetőségem, 
ötletem van a jövőmre nézve. Mindemellett az angolom is rengeteget fejlődött. 

Köles Bertalan GM/II./N

A Budapesten töltött szemeszter felejthetetlen élményt és szuper utazást jelentett szá-
momra. Elsősorban különleges kihívást tartogatott, hogy egy olyan országban töltsem a 
gyakorlatom, ahol a nyelvet nem beszélem. Az ÁVF órarendje rugalmas volt, így szerencsére 
engedte a magyarországi kirándulásokat és a városnézéseket is. Ezek keretében jutott 
időnk számos pub-ot és club-ot felfedezni. A kalandokat már az újonnan szerzett barátaim-
mal éltem át, s ezek a barátságok egy életre megmaradnak.

Katharina Wirth/ Deutschland

Mitől leszel több az Erasmus által?



Friss hír:  Szandi ezüstérmes a 2010-es 
Kajak-kenu EB-n, a spanyolországi Trasonában!
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KARRIERLEHETŐSÉGEK

Tanulás mellé ingyenes sport jár!
Az elmúlt fél évben az ÁVF-en fellendült a sportélet, hiszen már 
ingyenesen lehet igénybe venni a sportolási lehetőségeket. 
A rögbin kívül van foci csapatunk, és az ökölvívás is nagy népsze-
rűségnek örvend. A kondi teremben, kedves „gyúrósok”, a főisko-
lai kondibérlet ingyenes. 

Érdemes kihasználni a lehetőséget! Itt nemcsak csoporttársakkal, 
hanem a tanárokkal is találkozhatsz. Ahhoz, hogy bérlethez juss, vagy 
bármelyik csapatban tag legyél, jelentkezési lapot kell kitöltened. Ezt 
megteheted Harmatiné Korona Ildikó (414-es szoba, telefon: 381-
8126) sporttitkárnál. A labdajátékok minimum 10 fő jelentkezése 
esetén indulnak. Ha a fennálló lehetőségek közül nem találsz magad-
nak megfelelő sportot, akkor sem kell elkeseredni. A főiskola minden 
új ötletet támogat, ha van elég számú lelkes hallgató a csapat megala-
kulásához, akik rendszeresen végeznék azt a tevékenységet. Ha eléggé 
összeszokott a csapat, akár versenyre is jelentkezhet. Ezt a Budapesti 

Egyetemi és Főiskolai 
Sportszövetségnél teheti-
tek meg, de ebben is segít 
a főiskola.
Láthatod, számos lehető-
ség kínálkozik arra, hogy 
megőrizd egészséged, fitt 
legyél, és kikapcsolódj 
akár két előadás között. 
Mozogj, élvezd a sport 
örömét is az ÁVF-en!

Sportolási lehetőségek: 
KOSÁRLABDA 

Helyszín: (Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi 
Kar Szüret u. tornacsarnoka)

RÖPLABDA
Helyszín: (Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi 
Kar Szüret u. tornacsarnoka)

LABDARÚGÁS
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi 
Kar Szüret u. tornacsarnoka

KÉZILABDA
Helyszín:Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi 
Kar Szüret u. tornacsarnoka

RÖGBI 
Helyszín: Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. sportpálya, VIII. 
Orczy út

ÖKÖLVÍVÁS 
Helyszín: University Boksz Klub, Molnár Ferenc Általános 
Iskola tornaterme, IX. Mester u.

KONDI 
Helyszín: ÁVF sportterem

AEROBIK
Helyszín: ÁVF sportterem

Jovanovic Strahinja 

2009-ben sporttörténelmet írt a kajak-kenu sportág: meg-
született a női kenu szakág (egyelőre csak egyesben, C-1) 
a versenyeken. Nemzetközi szinten egyre több hölgy kezd 
érdeklődni a kenu iránt, és idén már beépítették a Világkupa 
sorozatba is a versenyszámot. 

Magyar indulóról is beszámolhatunk. A versenyszerű kajakot 
2006-ban abbahagyta, és a tanulásra helyezte a hangsúlyt, 
de visszatérve hajót váltott, és kipróbálta magát a kenuban 
Marschalkó Alexandra, ÁVF-es hallgatónk, aki párja buzdí-
tására szállt újra vízre. Úgy döntött, megméretteti magát a 
nemzetközi mezőnyben. A 2009-es VB-n Dartmouthban a 9. 
helyen végzett, igaz a szereplése is a véletlen műve volt, mert 
a magyar válogatott nem nevezett női kenust. A válogatottnak 
akkor még nem volt tagja, a mi első magyar női kenusunk helyt 
állt, és a folytatás mellett döntött. Az idén már válogatottként 
szállt ismét vízre a Világkupa sorozatban. Szegeden a hazai 
szurkolók is láthatták versenyezni. Eredményei ugyan még 
nem hozták meg a kajakosoknál megszokott aranyzáport, de 
bízunk benne, hogy felkészülése jól sikerül, és kedves hallgató-
társunk egy-két éven belül felér a csúcsra. Ehhez szorítunk!

Varga Krisztina

Miden amerikai fiatal álma, hogy kosárlabdázó, baseball-játékos 
vagy focista legyen. Az Európában közkedvelt futball eltér az 
amerikaitól, amely a rugbyhez hasonlít inkább. 

Az amerikai filmekből is ismert sportot most lehetőségetek van 
megismerni, mert megalakult az ÁVF Sainst, iskolánk amerikai fut-

ballt játszó csapata. Az ÁVF a pályabérléssel támogatja a csapatot. 
Már csak az edzések vannak hátra, sikere csak rajtatok múlik. 
Talpra fiatalok, a szükséges mozgást izgalmassá tehetitek, és a fil-
mekben is látott álmokat is meg lehet valósítani!

Varga Krisztina

ÁVF-es női Kolonics utód?

Amerikai álom



Csöppenj bele Te 
Bizonyára ismered a mondást: „Járt utat 
a járatlanért el ne hagyd”! Mi itt most 
megmutatjuk a programokat illetően, 
mi a járt út az ÁVF-en. Persze sokak-
nak itt-ott mellékutak, kereszteződések, 
és hatalmas körforgalmak bonyolítják 
az előre haladást, de a legtöbben célba 
érnek végül.
Ha azon szerencsések közé tartozol, akik 
a gólyatáborba is eljutottak, akkor az 
első állomás kipipálva. Ha nem, kérdezd 
meg évfolyamtársaidat, biztos van mon-
danivalójuk róla! 
Ha eddig nem voltál fővároslakó, meg-
nyugtatásul mondom, a HÖK szervezé-
sében az Éjszakai Pesti Portya (ÉPP) 
során szeptemberben egy éjszaka alatt 
megismerkedhetsz a várossal. Ha már 
elsőévesként is szeretnéd megvillogtat-
ni a tudásod, vagy csak érdekel, mások 
hogyan teszik ezt, ne hagyd ki az intéz-
ményi TDK-t! Novemberben a gólyabá-
lon megmutathatod, hogyan is táncol 
egy igazi ÁVF-es Gólya. Nyugi, akkorra 
már kellőképpen elkopnak a szárnyaid, 
muszáj lesz a földön járni! Szintén ebben 
a hónapban, 10-én kerül megrendezésre 
az intézményi Tudományos Konferencia. 
Az ősz folyamán még együtt bulizhatunk 
a nekünk rendezett nagysikerű ÁVF-Nite-
ok valamelyikén. A HÖK rendszeresen 
szervez kerekasztal beszélgetéseket híres 
emberekkel, ezekről mindig kapsz értesí-
tést a szakod levelező-listáján – feltéve, 
hogy feliratkoztál. Márciusban a tavasz-
hoz energiát gyűjtve feltankolhatsz nem-
zetközi finomságokból az Ezerízű ÁVF 
nevű csapatos „főzőversenyen”, ahová, 
ha kedved tartja, te is benevezhetsz tár-
saiddal. A táncházban pedig rögtön le 
is mozoghatod, amit magadra ettél. A 
hallgatók legkedveltebb (és saját maguk 
által szervezett) rendezvénye a máju-

Gólyatábor

Tanévnyitó

Gólyabál

Intézményi TDK
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető GÓLYAÚTVONAL



is az iskolai életbe!
si ÁVF-Állásbörze Nap. Szakmai prog-
ramok, színes előadások, nagy nyüzs-
gés, temérdek hasznos, új információ, 
valamint evés-ivás fémjelzi ezt a napot. 
Májusban újra együtt csöröghetünk a 
nyári vizsgák előtti szezonzáró ÁVF-Nite-
on. Amennyiben év vége felé szükséged 
lenne egy kis motivációra, menj el a 
diplomaosztóra, és nézd meg, hányan 

vannak, akiknek már sikerült végigjárni 
ezt az olykor göröngyös, olykor nagyon 
vidám, de mindenképp mozgalmas és 
élménygazdag utat!

Erőss Éva (Vyca)

Ezerízű ÁVF

ÁVF-NAP

ÁLLÁSBÖRZE

Diplomaátadó

ÁVF-NITE
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GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető GÓLYAÚTVONAL
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KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőSPORT  LEHETŐSÉGEK

Főiskolánk első számú sportja a rugby. A 
Vak Mókusok csapata 2006-ban alakult 
néhány lelkes hallgató összefogásával. A 
fiúk eleinte kedvtelésből kezdték ezt a 
sportot űzni, de a létszám egyre nőtt. Ma 
már közel húsz fővel, heti két alkalommal 
készülnek a meccsekre. 

Mostanság az NB II-ben vitézkednek. Jelenleg 
két bajnokságon vesznek részt: az egyetemi és 
főiskolás bajnokságon, ahol a 2. helyen állnak 
a ranglétrán, valamint a felnőtt 7-es rugby baj-
nokságon. Az egyetemi bajnokságon a csapat 
összesítésben a második helyet szerezte meg 
(I.SZTE, II.ÁVF, III.SZIE). Eredményükhöz a 
nemzetközi szövetség hivatalos levélben gra-
tulált. Igazán nagy elismerésnek viszont való-
jában az számít, hogy megkérdezték, nevez-
hetik-e a 2016-os olimpia hetes rugby All Star 
csapatát a tiszteletükre „Vak Mókusok”-nak. 
Természetesen erre boldogan mondott igent 
a társaság. A csapat eddigi legnagyobb sike-
rét 2008-ban könyvelhette el, amikor meg-
nyerték a Magyar Egyetemek és Főiskolák 

bajnokságát. A bajnoki cím után az együttes 
Krakkóba utazott, ahol egy nemzetközi torna 
keretein belül a lengyel válogatottal is össze-
mérhette erejét.
A csapat egyre jobban kezd összeérni, de nagyon 
szívesen fogadnak minden csatlakozni vágyó 
újoncot. Az eddigi jelentkezőknek mindig 
sikerült hamar 
beépülni, és fon-
tos tagjává válni 
az együttesnek. A 
Vak Mókusok nem 
csak az edzéseken 
és a pályán egy 
csapat. Sok időt 
töltenek együtt 
szabadidejükben 
is, és bárki számít-
hat a csapattagok 
segítségére. Ha 
még több infor-
mációt szeretnél 
megtudni róluk, 
akkor látogass el 

a Vak Mókusok hivatalos oldalára, ahol többek 
között képeket, videókat és friss híreket is talál-
hatsz: www.avf.rugby.hu.

(Jelentkezni a szontaghdaniel@gmail.com 
e-mail címen lehet.)

Strupka Diána 

A főiskolai élet számos új fogalom, rövidí-
tés ismeretét várja el tőlünk. Ahhoz, hogy 
tájékozódni tudj, nagy segítségedre lesz az 
ÁVF-szótár. 

Olvasd el, és jegyezd meg, mert az alábbi 
újdonságokkal biztosan találkozni fogsz!

EHA-kártya: a főiskolára való beiratkozáskor 
mindenki kap egy saját névre szóló kártyát, a 
vizsgák és zh-k eredményét a kártyán szerep-
lő kóddal fogják közzétenni, ezzel lehet belép-
ni az ETR-be, a könyvtárból ennek segítségé-
vel lehet kölcsönözni.

ETR: Egységes Tanulmányi Rendszer, ahol 
tárgyakat tudsz felvenni, meg tudod nézni 
jegyeidet, jelentkezhetsz vizsgára, hivatalos 
tájékoztatást kaphatsz tanáraidtól és tanul-
mányi előadóidtól mindenféle változással 
kapcsolatban.

Gyakorlat: olyan óra vagy dokumentálandó 
feladat, amelynek teljesítése kötelező, elmu-

lasztása, vagy a megengedettnél 
több hiányzás aláírás-megtaga-
dással jár.

HÖK: Hallgatói Önkormányzat; a 
hallgatók érdekképviseleti szer-
vezete.

ZH (zéhá): zárthelyi, a szorgalmi 
időszakban teljesítendő írásbeli 
dolgozat.

Félévközi jegy: pl. a szorgal-
mi időszakban megírt zárthelyi 
dolgozat(ok) alapján kapott jegy.

Kollokvium: valamely tárgy anyagának vizs-
gaidőszakban történő átfogó számonkérése.

Javítóvizsga (2. vizsga): a sikertelen vizsga 
első alkalommal történő javítása (térítésmen-
tes).

Komplex záróvizsga: a felsőfokú végzettség 
(oklevél) megszerzéséhez szükséges tudás 
végső próbája. 

Kritérium-követelmény: a képzési és kime-
neti követelményekben szereplő kötelezően 
teljesítendő előírás, amelyekhez általában 
nem tartozik kreditpont. Ezek: a szakmai 
gyakorlat, a szervezési és terepgyakorlat, 
nyelvvizsgák, valamint bizonyos tantárgyak 
(pl. Szakdolgozat készítés).

Lakhatási támogatás: olyan államilag tá-
mogatott hallgatók kaphatják, akik nem 
rendelkeznek budapesti állandó lakcímmel. 
További pályázati feltételekről és a pályázati 

űrlap leadási határidejéről a HÖK-ben érdek-
lődhetsz.

OTSZB: Oktatási, Tanulmányi és Szociális 
Bizottság; tanulmányi ügyekben első fokon 
eljáró szerv. 

Szociális támogatás: az államilag támoga-
tott rászoruló hallgatók rendszeres szociális 
támogatásban részesülhetnek a HÖK-höz be-
nyújtott kérvény kedvező elbírálása után. A 
HÖK diákjóléti referensén keresztül lehetőség 
van rendkívüli támogatás igénybevételére is.

Szorgalmi időszak: a vizsgaidőszakot meg-
előző oktatási időszak. 

Tantárgyfelvétel: az ETR-rendszerben min-
den félév elején és végén regisztrálni kell a 
tanulni kívánt tantárgyak listáját.

Tanulmányi ösztöndíj: az előző félév ta-
nulmányi eredményének függvényében havi 
rendszerességgel folyósított pénz az állami-
lag támogatott hallgatók részére.

TDK: Tudományos Diákköri Konferencia; a 
hallgatók tudományos kutatásait segítő hát-
térszervezet.

TEJUSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat, a 
hallagatók juttatásairól és az általuk fizeten-
dő egyes tételekről szóló szabályzat.

TVSZ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, 
az itt felsoroltakat részletesen megtalálod 
benne. Minden szabályzat: avf.hu/hallgatoi_
informaciok/szabalyzatok

Fekete Nikolett Anna

Az ÁVF és a rugby

ÁVF szótár



ikszikszi@avf.hu 2010. GÓLYASZÁM   IKSZIKSZÍ  11

KEREKASZTALLEHETŐSÉGEK

A középiskolás évek alatt még nem túl sokat hallottál a HÖK-ről, legfeljebb csak 
a DÖK-ről. Mi is hasonlóképpen működünk, csak ránk a Felsőoktatási Törvény 
és a kormányrendeletek vonatkoznak. Nekünk, HÖK-ösöknek, az a célunk, hogy 
ott legyünk minden olyan helyzetben, ahol a hallgatókról, vagyis többek között 
rólad van szó, mert értetek vagyunk. 

A HÖK-ös diákok jelen vannak iskolánk azon testületeiben, ahol a ti ügyeitekről 
döntenek, valamint tartják a kapcsolatot tanárainkkal és a tanulmányi osztállyal. 
A kezdetekkor segítünk az eligazodásban a főiskola rejtelmesnek tűnő tanszékei 
között. Fontos feladatunk minden félévben a szociális és lakhatási pályázatok elbí-
rálása, amiről bővebben a HÖK honlapján, illetve a paravánokon tájékozódhatsz 
majd. Fordulj hozzánk bizalommal, bármilyen kérdésed van, vagy ha megoldha-
tatlannak látszó problémád támad az oktatással, az oktatókkal vagy a főiskola 
szabályaival kapcsolatosan. Mi mindent megteszünk, hogy megtaláljuk a megfelelő 
megoldást!
A HÖK működésének és tevékenységének sokrétűségét jelzi, hogy saját bulisorozatunk van. Az ÁVF NITE-on arra törekszünk, hogy a Ti 
igényeiteknek megfelelő bulikat rendezzünk. Egész évben szórakoztató, szakmai és hasznos programokkal várunk BENNETEKET, hogy 
felejthetetlenné tegyük a főiskolás éveiteket. 
Ha nem csak külső szemlélője, hanem ötletgazdája, szervezője, lebonyolítója szeretnél lenni az ÁVF-es diákéletnek, akkor ne habozz, lépj 
kapcsolatba a HÖK-ösökkel! Színes tevékenységünkben biztosan megtalálod önmagad! Ha többre vagy kíváncsi a HÖK-kel kapcsolatban, 
látogass el a www.avf.hu/hok oldalra!

Elérhetőségünk, ahol mindig megtalálsz bennünket:
III. emelet, 325-ös iroda, Tel.: 381-8116, www.avf.hu/hok

A XXI. Század a főiskolánk hivatalos lapja, amit mi, hallgatók 
írunk, szerkesztünk. Az újságban minden olyan dologról tudósí-
tunk, ami itt történik a főiskolán, és téged is érdekelhet. 

Beszámolunk a főiskolai élet eseményeiről, oktatási és tudományos 
kérdéseiről. Információt kaphatsz az aktuális rendezvényekről, 
pályázati lehetőségekről és a főiskolai versenyek eredményéről. 
Interjúkat készítünk tanárokkal, sikeres diákokkal, főiskolánk part-
nereinek vezetőivel. 
Mi mindent megteszünk, hogy tájékozott legyél! Humoros hallgatói írá-
sokkal, különleges történetekkel tesszük vidámabbá hétköznapjaitokat.

Dolgozz TE is velünk! Kedves Gólya, a te 
segítségedre is szükségünk van!

Szerkesztőségünk egy-egy záróvizsga közeledtével minden évben fogyat-
kozik, ezért ilyenkor új tagokat toborzunk. Csatlakozz hozzánk, ha úgy 
érzed, hogy megállnád a helyed rovatvezetőként vagy újságíróként. 
Tegyél te is azért, hogy valóban minden ÁVF-eshez szóljon az újság. 
Ha velünk tartasz, a tapasztalatszerzésen túl egy jó csapat tagja is 
lehetsz. Hetente a szerkesztőségi üléseken állítjuk össze az újság 

anyagát, ahol családias a hangulat, jó a társaság. Félévente csapat-
építő tréningeken „kovácsolódik össze” a csapat. 
Neves újságírókat és fotósokat hívunk meg, akik gyakorlati tanácsa-
ikkal segítenek bennünket. 

Érdeklődsz, de még nem tudod, hogy hol 
keress bennünket?

Nincs más dolgod, mint gyere a IV. emeletre a 425-ös irodába, vagy 
írj e-mailt az ikszikszi@avf.hu címre. Már Facebook-on is megtalál-
hatsz minket!
A fent említett e-mail címre várjuk a fiókod mélyén elrejtett verse-
idet, cikkeidet is. Ne gondolkozz túl sokat azon se, ha csupán egy 
jó csapathoz szeretnél tartozni. Nem kell előképzettség vagy egyéb 
más tapasztalat, mi mindenben a segítségedre leszünk. Nézd meg 
honlapunkat is: www.avf.hu/xxi!
Nem csak a buliktól és a tanulás miatt maradnak emlékezetesek a 
főiskolás évek, hanem azáltal is, hogy alkottál-e valami maradandót, 
tartozol-e egy kreatív közösséghez. Nálunk, az Ikszikszíben, minder-
re lehetőséged van, élj vele!

A Hallgatói Önkormányzat

Ikszikszí, vagyis a mi lapunk
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EXTERNÁLIÁKEXTERNÁLIÁKSzabó Attila
rovatvezető SIKERIricsek Zsuzsanna
rovatvezető KARRIER

1. Ha csoporttársad véletlenül tanulni kezd, 
ez nem ok arra, hogy te is hasonlóan csele-
kedj! 

2. Nem a tanár hibája, ha nem tanultál jól.

3. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnap-
ra, inkább hagyd holnaputánra, mert addig 
hátha nem lesz rá szükség! 

4. Az a feladat, amely nem oldódik meg 
magától 30 nap alatt, nem érdemli meg, 
hogy foglalkozzanak vele! 

5. Az iskola nem kocsma, hogy egész nap ott 
tartózkodj, nem Isten háza, hogy vasárnap 
is oda menj! 

6. A tanulás nemesít, de a társadalmunkban 
nincs szükség a nemesekre! 

7. Aki nem tanul, az nem hibázhat. A hibát-
lan tanuló megérdemli a kitüntetést! 

8. Mindenkinek kell, hogy legyen valami 
hobbyja, de nem feltétlen szükséges, hogy az 
a tanulás legyen! 

9. A tanulás élteti az embert, de a pihenés 
sem ölt még meg senkit! 

10. A lustaság fél egészség, de te legyél telje-
sen egészséges!

Forrás:kecskefeszek.hu

Főiskolai Tízparancsolat 
– nem hívő hallgatóknak

NEKEM 8

Főigazgató: Az a személy, akitől segít-
séget kérsz, ha baj van (baj címszót lásd a 
végén). Fontos tudni: annak ellenére, hogy 
tisztában van a baj fogalmával, a legtöbbször 
segít. 

Rektor: Annak az intézménynek a  
vezetője, ahol tanulsz/tanítanak (meg-
felelő szót kérjük aláhúzni). Szerepe az 
intézmény igazgatása, számodra azon-
ban elég annyit tudni: az utolsó ments-
vár. (Megjegyzés: bár a baj fogalmát ő is 
ismeri, ennek ellenére általában segít).

Tanár: az a személy, akivel ha jól bánsz, 
segít neked, ám akár pokollá is teheti az 
életed. A közhiedelemmel ellentétben akár 
örökre is. Megjelenésére jellemző, hogy 

könyvvel/papírokkal (netán ezek mindegyi-
kével együtt) a kezében járkál, és az ajta-
ján a neve alatt indokolatlan mennyiségben 
fordulnak elő számodra ismeretlen szavak. 
Ha nem tanulsz, bajba kerülésed fő okozói 
lehetnek.

Diploma: ezért küzdünk itt mindannyi-
an. Ez az a keménypapír, aminek megléte 
nélkül nem jó itthagyni eme épület falait.
 
Baj: Az a helyzet, ami azért alakul ki, 
mert lusta disznó vagy. Legkönnyebben úgy 
idézhető elő, hogy több félévet piálással, 
bulizással és alvással lógsz el, ezért a kirúgás 
veszélye környékez meg.

Forrás: kecskefeszek.hu
Roza Katalin

A Főiskola 
és Szent 
Péter
Tanév kezdete van, leküldi Isten Szent Pétert 
a Földre, nézze meg, mit csinálnak a főiskolai 
hallgatók. 
Jár-kel Szent Péter, majd amikor visszamegy, 
kérdi tőle Isten, mit látott. 

– Hát, az orvosi egyetemen tanulnak, a köz-
gázon tanulnak. De a főiskolások csak buliz-
nak.

Év közepén megint leküldi Szent Pétert Isten 
a Földre. Amikor visszajön, megkéri, mondja 
el most mit tapasztalt.
– Az orvosi egyetemen beleszakadnak a 
tanulásba, a közgázon ugyanúgy. De a főisko-
lások buliznak, lógnak, szórakoznak.

Év végéig többször megismétlődik a helyzet, 
amikor is vizsgaidőszak előtt megint lemegy 
Szent Péter. Visszatérve kérdi Isten tőle:

– Nos, mit láttál? 
– Az orvosin reggeltől estig, megállás nélkül  
   tanulnak, izgulnak, a közgázon szintén.
– Hát a főiskolások?
– Ott már csak imádkoznak...
– Imádkoznak? Jó! Ezeket átengedjük!

Értelmező kéziszótár
gólyáknak
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Egy kis történelem

Hogyan lett a „XXI. Század”?

 EXTERNÁLIÁK Nagy Dániel
rovatvezető  KULTÚRA

A főiskola székhelye a Villányi úti Kon-
ferenciaközpont és Szabadegyetem Ala-
pítvány tulajdonában lévő épületben 
van, amely 1972-1989 között a korábbi 
állampárt oktatási céljait szolgálta. 1984-
ig – az egyetemi, főiskolai végzettséggel 
már rendelkezők számára akár – 
újabb államilag elismert diploma 
megszerzésére is lehetőség kínál-
kozott. Ezeken a képzéseken – töb-
bek között – az ELTE, a Közgáz 
és a Műegyetem elismert oktatói 
tanítottak. A társadalomtudo-
mányi tantárgyak mellett olyan 
speciális képzések is folytak, mint 
zeneesztétikai oktatás. Később az 
akkori Államigazgatási Főiskola, 
a Közgáz, a Kertészeti Egyetem, 
és több más vidéki intézmény is 
„bekéredzkedett” a Villányi útra, 
mert ez olcsóbb volt, mintha 
maguknak kellett volna megol-
daniuk az oktatási infrastruktúra 
biztosítását. 

A főiskolát fenntartó Alapítvány 
1990. július 1-jén jött létre, idén 
ünnepli fennállásának 20. évfordu-
lóját. Elsődleges célja, hogy segítse 
a magyar felsőoktatást, illetve támo-
gassa a hazai vezető- és szakember-
képzést, továbbképzést, valamint 
népfőiskolai jellegű szabadegyete-
mi programjainak megvalósításával 
is hozzájáruljon a társadalomtu-
dományi ismeretek terjesztéséhez. 
Az Alapítvány elsősorban humán 
szolgáltatásokkal, a rendelkezésre 
álló oktatási, oktatástechnikai lehe-

tőségeinek, és a rábízott oktatási, 
művelődési jellegű infrastruktúra 
működtetésével, valamint a költsé-
gek kedvezményezésével támogat-
ja a különböző oktatási programok 
megvalósítását. 

A felsőoktatásról szóló törvény megszüle-
tését követően az Alapítvány kuratóriuma 
főiskola létrehozását, ennek keretében a 
képzésnek Vállalkozásszervező szakon tör-
ténő indítását határozta el. Az immár közel 
négy évtizede álló épületet ma már elsősor-
ban az ÁVF használja – úgy tűnik, mindenki 
megelégedésére. 

Antal János
 főigazgató

Valószínűleg  kevesen tudják, hogy az Álta-
lános Vállalkozási Főiskola lapja, a XXI. 
Század – népszerűbb nevén az „Ikszikszí” 
– az 1991. évben alakult Galilei Társaság 
folyóirataként jött létre. A társaság és 
a folyóirat létrehozását – a múlt század 
elején létezett – Galilei Kör és XX. század 
című folyóirat inspirálta.  

A Galilei Kört 1908-ban eredetileg mediku-
sok alakították, akik azonban nem érezték 
magukat eléggé ismertnek, és emiatt a hala-
dó polgári radikális nézeteket magának valló 
Polányi Károlyt, a már végzett fiatal jogászt 
kérték fel az elnöki tisztségre. Ô azonban 
nem egyszerűen első elnöke lett a körnek, 
hanem (a kör fennállása alatt végig) igazi 
vezéregyénisége. 
A Huszadik Század – 1900–1919. között 
megjelent – haladó, polgári, társadalomtu-

dományi folyóirat volt, amelyet – 1906-tól, 
megszűnéséig – Jászi Oszkár szerkesztett. 
Létrehozását ugyancsak a polgári radiká-
lis körök szorgalmazták, amelyben helyet 
kaptak marxista tudósok írásai is. A folyó-
irat jelentős szerepet játszott az 1918-as 
polgári demokratikus forradalom eszmei-
politikai előkészítésében, de nem jutott el 
a Tanácsköztársaság eszmei támogatásáig. 
1919-ben a Tanácsköztársaság megdöntését 
követően betiltották. A Huszadik Század az 
első, valóban jelentős szociológiai folyóirat 
volt  Magyarországon. 
A majdnem egy évszázaddal később ala-
kult Galilei Társaság és a XXI. Század folyóirat a 
főiskolát is létrehozó Villányi úti Konferencia-
központ és Szabadegyetem Alapítvány támo-
gatásával jött létre. A társaság tevékenysége 
rövid életűnek bizonyult, 1994/95. fordulóján 
meg is szűnt. 

A folyóirat 1992-ben negyedévenként, 1993-
ban és 1994-ben már csak félévenként jelent 
meg, s újraélesztésére – amikor is a Társaság 
vezetése átadta a lap tulajdonjogát az Álta-
lános Vállalkozási Főiskolának – 1996-ban 
került sor. Az új lap mutatványszáma – az 
újságon most is látható földgömbös felirattal 
(„XXI. SZÁZAD, vagy amit akartok” fejléccel) 
– 4 oldalon – jelent meg. Az újságot a követ-
kező üzenet zárta: „Fiatalok! Tiétek a XXI. 
század! De addig?” 
Az I. évfolyam 1. számát pedig a követke-
ző szerkesztőség jegyezte: Ambrózy Már-
ton, Braun Viktória, Kolozs András, Paál 
Rita, Paksi Konstantin, Orosz László, Vozárik 
Katalin. A következő gondolattal fejezték be 
a „MINDENT BELE!” c. bemutatkozó írást: 
„Mi, újságírók, itt leszünk a világ végéig. 
Amikor aztán eljön a nap, megírjuk.”

Antal János főigazgató

ÁVF innen....

és túl....
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Hasznos helyeken, hasznos 
tudnivalók

KULTÚRA

A képzésed során gyakran lesz szükséged 
különböző tan- és szakkönyvekre, hogy a 
vizsgákra eredményesen tudj felkészülni, 
vagy egy beadandó feladatot elkészíteni. 
Ehhez az iskolán belül a könyvtár és a 
jegyzetellátó is segítséget nyújt.

A könyvtárba való beiratkozás rendkívül 
egyszerű és gyors. Az ÁVF hallgatóinak 
mindössze az ETR kártyájukat kell felmu-
tatni. A külső olvasók egy jelképes összegért 
válthatnak ki olvasójegyet, amit októbertől 
júniusig használhatnak. Egyszerre öt könyv 
vihető el, szakirodalom két hétre, szép- és 
szórakoztató irodalom viszont ugyanúgy 
egy hónapra, mint más könyvtárakban. 
Vannak olyan dokumentumok, amik csak az 
olvasóteremben használhatóak, kölcsönözni 
ezeket nem lehet (például szakdolgozatok, 
amelyek nagy segítséget jelentenek majd a 
maguk idejében). Jó tanács: ha szükséged 
van kötelező irodalomra, légy nagyon gyors, 
mert pillanatok alatt elkapkodják őket. Ha 
azonban nem hozod vissza időre a köny-
veket, késedelmi díjat kell fizetni. Annak 
érdekében pedig, hogy minél könnyebben 

megtaláld a keresett 
könyveket, hasz-
náld az internetről 
elérhető katalógust: 
http://corvina.avf.hu. 
A nyitvatartási időt 
a könyvtár bejáratán 
olvashatod. Figyelem! 
Hétfőn és szombaton 
más a nyitva tartás, 
mint a többi napon. 
Persze saját könyv-
ből lehet igazán jól 
memorizálni az anya-
got, azt úgy színezed, 
ahogy könnyebben 
tudsz tanulni belőle, 
és nem kell a lejára-
ti idő miatt aggódni. 
Az iskola jegyzetellá-
tójában megvásárolhatod az útmutatókban 
található kötelező irodalmakat. 
Vasárnap kivételével minden nap nyitva 
van a félévek első hónapjában, utána már 
csak bizonyos időközönként. A nyitvatartási 
napok listája mindig megtalálható a jegyzet-

ellátó ablakán és az intézmény honlapján. 
A félévek első hónapjaiban kedvezménnyel 
tudod megvásárolni a könyveket, szóval ne 
halogasd sokáig a döntést. 

Donáczi Roxána

Segítség a tanulásban

Az első szárnypróbálgatáson, a berepülésen már túl vagy. 
Persze még edzened kell magad, hogy mire kikerülsz a „madárházból”, töké-
letesen tudj szállni. 
A felkészülés legnagyobb része a bázison folyik, de ki is kell merészkedni. 
A környék teljesen megfelel a terepgyakorlatra, van pár kipróbált leszálló-
hely.

Feltéve, hogy először csak az iskola körül keringsz inkább, akkor egy kis pihenőre 
landolhatsz az utca túloldalán található „Teaház a Vörös Oroszlánhoz” pontnál. 
Igyál egy különlegességet, és vihetsz magaddal tartalékba egy kis teakeveréket. 
Amennyiben bátrabb vagy, egészen a körtérig is kimerészkedhetsz a Párperc-
krumpli-ig, ahol belga módra készül a sült krumpli. 
Az Aranykorsónál is leszállhatsz egy frissítőt bedobni, amit a 6-os villamos végál-
lomása mellett találsz. 
Ha továbbrepülni is van energiád, a Karinthy úton haladj, így elérhetsz egészen a 
Bajor sörözőhöz, ahol a „boldog percek” sörakciót takarnak. 
Az egyik keresztutcán befordulva a sarkon megpillanthatod a Popcornert (Lágymá-
nyosi utca 19). Egy söröző tele fiatalokkal és ingyen pattogatott kukoricával.
A Bertalan Lajos utcáig merészkedők figyelmébe a Café Ponyvaregényt (Bercsényi 
u. 5) ajánlom, mert nem csak kávékülönlegességek vannak, de kiskorunk megha-
tározó társasjátékai is megtalálhatóak. 
Ha mégsem tértek be az utcába, akkor haladjatok tovább a Bertalanon, és próbáljá-
tok ki a Borpatikát (Bertalan L. utca 26.), ahol mindenre található gyógyír. 
A Bartók Bélán röpködve sok kellemes és érdekes hellyel ismerkedhetsz meg, 
mint például a Nevada (21.) és Nelson Pub (4.). A bevállalósabbaknak pedig ott a 
Hörpince (86). 
Javaslom, hogy szálljatok el a rakpartig (Petőfi híd) és térjetek be az A38 hajóra 
is. Az ukrán uszályból létrehozott kulturális központ koncerteknek és különböző 
buliknak ad helyet.

Szabolcs Bernadett

Oltsd a szomjad 

és lazíts a haverokkal!

Gólyaröptér
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