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rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

A válasz nem egyszerű, hiszen a jövő 
mindig új kihívásokat, leküzdendő aka-
dályokat és kivételes lehetőségeket rejt. 
Kiszámíthatatlan, éppen ezért nagy vára-
kozásokkal nézünk elébe. Sokszor ábrán-
dozunk, vajon milyenek is leszünk tíz vagy 
húsz év múlva. Elképzelünk egy tökéletes 
kapcsolatot, családot, mindig megbíz-
ható barátokat, rugalmas életvitelt, jól 
fizető munkahelyet és álomautót, vagy 
csak egyszerűen békét és boldogságot. 
Az álmok, a pozitív jövő szimbólumait 

láthatjátok a címlapunkon, hogy emlé-
keztessenek Benneteket: ezek a megvaló-
sítandó vágyak visznek bennünket előre 
a hétköznapokban. Sokszor erőnkön felül 
is képesek vagyunk harcolni azért, hogy 
megvalósíthassuk terveinket. A jelenben 
leküzdött problémáktól egyre erősebbek 
leszünk, és magabiztosabban haladha-
tunk a kitűzött célunk felé. Mindenkinek 
azt kívánom, hogy ne csak álmodozzon, 
hanem valósítsa is meg azokat! 

Németh Lilla

Vajon mit hoz a jövő?

Rövid hírek
20 éves a Villányi úti Konferenciaköz-
pont és Szabadegyetem Alapítvány. 
Október 8-án ünnepeltük meg Főiskolánk létre-
hozójának és támogatójának évfordulóját.

„Felnőtt gólyák”, új oktatók érkeztek! 
Bajor Tibor főiskolai docens, Társadalomismereti 
Tanszék, Forgács Imre egyetemi docens, Társada-
lomismereti Tanszék, Gáspár Erika gyakornok, 
AMT, Jámbor Richárd informatikus, Kertész 
Krisztián főiskolai docens, Közgazdaságtani 
Tanszék, Menyhártné dr. Zsiros Mária főiskolai 
docens, AMT, Szuly Annamária  gyakornok, AMT.

Újdonság a jövőben! Az alapszak után 
már nem csak a Vállalkozásfejlesztés mesterszak 
kapui állnak nyitva a hallgatók előtt, 2011 szep-
temberétől indul a Nemzetközi tanulmányok 
mesterszak is! Szintén jövő ősztől kezdődik a 
Közösségi-civil szervező szakügyintéző felsőfo-
kú szakképzés. Februártól tovább bővül a főszak-
irányok színes választéka a Divat- és szépségipa-
ri menedzser képzéssel. 

Változás! Átköltözött a diákigazolvány-ügyin-
tézés a 101-es irodából az Infopavilonba. Az új 
matricákat hétköznapokon az ebédidő kivételével 
8-tól 16-ig, szombaton 8-tól 12-ig vehetitek át.

Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Az 
ÁVF-en november 11-én kerül megrendezésre a 
hagyományos Tudományos Konferencia. Az idei 
téma a gazdaság és szociális demokrácia, amely-
ről érdekes előadások hangzanak el tanárainktól. 
Gyere el, és hallgass bele a tudomány világába! 

Ötödször! November 17-én, fél 5-kor újra itt 
a népszerű Ezerízű ÁVF! Új ízélményekkel gaz-
dagodhatunk majd, hiszen a benevezők – köztük 
az Erasmusos vendégdiákok, az Ikszikszí, és a 
HÖK Csapata is – a borkorcsolyák ezer fajtáját 
mutatják be. Természetesen a borok sem hiá-
nyozhatnak, ingyenes borkóstolóval is várunk 
Benneteket! Magyar táncház és tánctanítás, 
garantált jó hangulat! Bővebb információt az ÁVF 
honlapján találsz!
 

Idén is 
nagy sikerrel 

debütált az 
ÁVF NITE, 
az ÁVF HÖK 

hivatalos 
buli-sorozata

A gólyatábori alapozó kurzus után ismét Dj. 
Membrane húzta a talpalávalót szeptember 
9-én a B7-ben, aki fergeteges zenékkel káp-
ráztatta el a több száz megjelentet, majd az 
éjszaka folyamán a house fanok őrangyala 
is színre lépett Dévényi D. személyében.  Az 
est egyik legszebb pillanata volt, amikor a 
gólyatábor-szervezők és a megjelent gólyák 
– közel 100 ember! – együtt táncolták a jól 
begyakorolt koreográfiát a Queen örök slá-
gerére, a Don’t Stop Me Now-ra. 
 A party a legütősebb popszámok, az r’n’b, 
és sexy house jegyében telt, széles zenei 
skálán, minden igényt kielégítve. Aki ott 
volt, tudja, miről beszélek, aki nem, bán-
hatja! Az ÁVF NITE-ról nem érdemes korán 
távozni,  hajnali 4-kor még freestyle-os 

gólyáink örvendeztettek meg minket egy 
nem mindennapi produkcióval. 
Mindent összevetve tökéletes nyitóbuli volt, 
köszönjük a szervezőknek és a hangulatot 
mindig egekig repítő dj-knek. Várunk titeket 
legközelebb is!

Bokodi Eleonóra

Könyvet ki nem dobunk, de szívesen elcse-
réljük! Ezzel a szlogennel találkozhattatok 
az iskola falain belül az elmúlt hónapban. 
Az ÁVF ugyanis használtkönyv-csere akciót 
hirdetett, amely október 4-6 között várta az 
érdeklődőket. Bárki bevihette a már meg-
unt könyveit, és elcserélhette a mások által 
leadottra. A megmaradt könyveket jótékony-
sági céllal az árvízkárosult települések könyv-
tárainak ajánlotta fel a főiskola. Reméljük, 
nem maradtál le erről a jó kis lehetőségről, 
ha mégis, jövőre bepótolhatod!

Blonszki Renáta

Könyv csere-bere
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A hallgatók elmondták...
Tavasszal a Karrier Iroda „Mondd el a 
véleményed!” felhívással online kérdőíves 
felmérést végzett. A felméréssel a főis-
kola vezetése szerette volna megismerni 
hallgatóink továbbtanulási szándékait, 
az elhelyezkedésükkel kapcsolatos terve-
iket, illetve azt, milyen segítséget várnak 
a főiskolától céljaik megvalósításához. A 
458 hallgató által kitöltött kérdőív vála-
szai alapján készült tanulmány legérdeke-
sebb megállapításai a következők: 

A jelenlegi hallgatók 18,9%-a biztosan, 1. 
további 42,3%-uk pedig valószínűleg 
elkezdene újabb felsőfokú tanulmá-
nyokat. Mesterképzésen a hallgatók 
42,1%-a tanulna tovább. 

A hallgatók egyötöde tervezi, hogy 2. 
legalább egy szemesztert külföldön is 
eltölt tanulási céllal, ezen belül a nap-
pali tagozatosok gyakrabban vállalkoz-
nának erre (30,0%), a szakok közül 
pedig egyértelműen a nemzetközi 

tanulmányok szak hallgatói terveznek 
a leggyakrabban külföldi tanulmányo-
kat (49,3%-uk).

Összességében a hallgatók 60,3%-a 3. 
tervezi, hogy néhány éven belül egy 
vagy több képzés erejéig még szívesen 
tanul jelenlegi intézményében, az ÁVF-
en. Legtöbben a mesterképzés iránt 
érdeklődnek, de a szakirányú tovább-
képzés is igen népszerű.

A főiskola hallgatóinak 72,5%-a dol-4. 
gozik tanulmányai mellett, ami igazán 
dicséretes, hiszen így megkönnyíthetik 
maguknak az elhelyezkedést.

A hallgatók 54,3%-a tervezi, hogy a 5. 
diploma megszerzése után külföldön 
(is) fog hosszabb-rövidebb időre mun-
kát vállalni.

 A diploma megszerzése után a hall-6. 
gatók 55,6%-a cégnél, intézménynél 
teljes munkaidőben szeretne dolgoz-
ni. 1/5-e saját vállalkozását irányítaná, 

tovább 16,4%-uk cégnél, intézménynél 
végzett teljes munkaidős munkája mel-
lett egyéb munkákat is végezne.

A hallgatók szerint ahhoz, hogy megfe-7. 
lelő álláshoz jussanak, a leginkább fon-
tos szempont a jó fellépés, kommuni-
kációs készség, a nyelvtudás, valamint 
az ismeretség, személyes kapcsolatok.

Az elhelyezkedés terén a hallgatók által 8. 
leginkább igényelt szolgáltatás az állás- és 
gyakorlati helyek közvetítése. A második 
és harmadik legigényeltebb szolgáltatás 
az állásbörze, és az állásinterjúra való 
felkészítés. Az állásbörze az elégedettségi 
sorrendben a legelőkelőbb helyen talál-
ható, és ez volt az a szolgáltatás, amelyet a 
Karriertervezés című tantárgyat követően 
a legtöbb hallgató ismert.

A kérdőív kitöltői között 3 db iPodot sorsol-
tunk ki. Egy nyertes még mindig nem jelent-
kezett. A nyertes jelige megtalálható Karrier 
Iroda honlapján. 

Kőrösligeti Zsuzsa

Vár rád az Ikszikszí 
csapata, mutasd 
meg mit tudsz!
Szeretnénk, ha újságunk  szerkesztősége új tagokkal 
bővülne, hogy még több változatosságot, színt csempé-
szünk az ÁVF lapjába, amely nektek és rólatok szól. 
Aki vágyat érez magában a cikkírásra, rovatvezetésre, 
vagy egy nagyon jó hangulatú csapat tagja lenne, azt szere-
tettel várjuk a Szerkesztőségbe!
Hogy mit várunk tőled? Legyél 
telis-tele ötletekkel és lelkese-
déssel, mindez párosuljon pon-
tossággal, precizitással és szor-
galommal. Hidd el, nem is olyan 
nehéz, velünk már előfordul, 
hogy sikerül! Az Ikszikszí  összes 
tagja folyamatos szakmai tovább-
képzésben részesül, közösen 
látogatunk el rendezvényekre, 
és gyakran kerül sor fergeteges 
hangulatú csapatépítésre is. 
Mindemellett számos más elő-
nyét is élvezheted a szerkesztő-
ségi tagságnak, például ingyene-

sen bemehetsz az ÁVF Nite-ra, gólyabálra, gólyatáborba, 
és nem utolsó sorban teljesítményarányos juttatásban is 
részesülsz. Irodánk a 425-ös, ami a Te irodád is lehet!
Jelentkezni önéletrajzzal és motivációs levéllel tudsz a 
karrieriroda@avf.hu e-mail címen. 
Írd  meg, miért szeretnél tag lenni, és adj néhány informá-
ciót magadról (melyik szakra jársz, hányad éves vagy, mi a 
kedvenc elfoglaltságod, érdeklődési köröd, stb.) 
Személyesen is érdeklődhetsz a 425-ben, bátran gyere 
hozzánk! 

Jelentkezési határidő: október 31.
Ha színesebb főiskolai évekre vágysz, szeretnél valami 
maradandót alkotni, akkor ragadd meg az alkalmat, és 
jelentkezz még ma! Várunk!
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Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Újabb érv, amiért megéri...
Új taggal bővült a főiskola által a hall-
gatók számára nyújtott juttatások 
köre. A Köztársasági Ösztöndíjakon 
kívül idén első alkalommal osztot-
ták ki a Hallgatói ÁVF Díjat. Ebben 
a megtiszteltetésben az adott évben 
Köztársasági ösztöndíjra jogosult, de 
azt a pályázaton el nem nyert hall-
gatók részesülhetnek. A Köztársasági 
ösztöndíjat egy tanévre az oktatásért 
felelős mindenkori miniszter ado-
mányozza azoknak az első alap- és 
mesterképzésben résztvevő nappa-
li tagozatos tanulmányokat folytató 
hallgatóknak, akik kiemelkedő tanul-
mányi eredményűek, és tudományos 
diákkörben, közösségi-, illetve szak-
mai területen is kimagasló munkát 
végeznek. A díjakat ünnepélyes kere-

tek között a tanévnyitón adták át, 
ahol öt társunkat Hallgatói ÁVF díjjal, 
négyet pedig Köztársasági ösztöndíj-
jal jutalmaztak. Az ÁVF díjat elsőként 
Bachusz Norbert (GM), Derzsi Borbála 
(NT), Fekete Nikolett Anna (GM), 
Fekete Regina Éva (GM) és Ruff Dalma 
Kinga (GM) nyerték el, míg a főiskolai 
tanulmányaink során megszerezhe-
tő legnagyobb elismerésben Szegedi 
Szabina (VF mesterszak), Szeleczki 
Péter (GM), Stefán Krisztina (NT) és 
Oláh Eszter (NT) részesültek. Ezúton 
is gratulálunk nekik kimagasló telje-
sítményükhöz. Benneteket pedig csak 
bíztatni tudunk a szorgalmas tanulás-
ra, hogy mielőbb az említett hallgatók 
nyomdokaiba léphessetek.

Tarczali Patrícia

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Az Ikszikszí Szerkesztősége dr. Szakács 
Ferenc professzor urat kérdezte, miként 
került az ÁVF-re.

Jourdain úr, az „úrhatnám polgár”, amikor 
megmagyarázták neki, mi a próza, megle-
petten így kiáltott fel: „Jé, hát akkor én pró-
zában beszélek?” 
Valami ilyesmi történt velem is, amikor még 
a régi munkahelyemen, a Lipóton felkeresett 
Bánfalvi Mária és Karcsics Éva, hogy meg-
nyerjenek az akkor szerveződött Általános 
Vállalkozási Főiskola oktatójának. Azt kér-
ték, vállaljam el a pszichológia oktatását. De 
hát mi az a „vállalkozás” – kérdeztem én, aki 
közel 40 éven át csak pszichopatológiával, 
vagyis pszichikus zavarban szenvedő embe-
rek lelki jelenségeivel és a klinikai pszicho-
lógusok szakképzésével foglalkoztam.
Egymás szavába vágva, lelkendezve magya-
ráztak, mígnem egyszer csak „megvilágo-
sodtam”, és én is így kiáltottam fel:  „Jé, hát 
akkor én vállalkozó vagyok!” A Sors kínálta 
lehetőségeket ugyanis addig is rendre fel-

vállaltam. Megszerveztem és vezettem az 
ország első Klinikai Pszichológiai Kutató 
Laboratóriumát, a hazai klinikai pszicho-
lógiai szakképzést az Orvos-továbbképző 
Egyetemen, részt vettem az első Magyar 
Pszichológus Kamara megszervezésében, és 
hamarosan annak elnöke lettem. Elsőként 
vállaltam a Fővárosi Tisztiorvosi Szolgálat 
pszichológus szakértői tisztét, vezető-
ségi tagja voltam a Magyar Pszichológiai 
Társaságnak. Tagja voltam az Egészségügyi 
Miniszter, valamint az Oktatásügyi Miniszter 
mellett működő Szakmai Kollégiumoknak. 
Pszichoterápiás pszichodráma képzést szer-
veztem és vezettem a debreceni pszicho-
lógusok és orvosok részére. Hirtelenjében 
nem is tudom, mennyi mindent vállaltam 
még a hazai pszichológia fejlesztése érdeké-
ben, vagyis pszichológiai értelemben igazi 
vállalkozó voltam, már akkor, alkalmazott-
ként is.
Így aztán vállalkoztam a vállalkozók képzé-
sére, ami érdekes és élvezetes új programja 
lett életemnek.  Bánfalvi Máriával, Karcsics 

Évával és a többi munkatársammal megszer-
veztük az Alkalmazott Magatartástudományi 
Tanszéket, megírtuk a „Vállalkozás- és 
Szervezetpszichológia” jegyzetet. Kis idő 
elteltével az AMT tanszékvezetőjévé, majd a 
főiskola rektorává neveztek ki. Életem egyik 
legjobb lehetőségét sikerült megvalósíta-
nom. Köszönet érte a két kolleganőnek és a 
főiskola vezetésének.  

Szakács Ferenc

15 éves az ÁVF

Tovább bővült 
a Tehetséggondozó program
Előző számunkban már olvashattatok a főiskola által 
kínált nagyszerű új lehetőségről, amely húsz hallgató 
számára tette lehetővé, hogy tutoraikkal együttműköd-
ve dolgozzanak jövőjükön. 

Most ősszel újabb hallgatók kaptak esélyt, hogy csatla-
kozzanak a csapathoz, és fejlődésük jó kezekbe kerül-

jön. A jelentkezéshez a pályázatokat szeptember 14-ig 
kellett leadni. A tervek szerint februárban további 
hallgatókkal bővítik a támogatott tehetségek számát. 
Ha fontos számodra a jövőd, és nem a véletlenre bízod a 
szerencséd, akkor vedd kezedbe az irányítást, és jelent-
kezz a következő félévben aTGP–be!

Tarczali Patrícia
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Virtuális cégre fel!
Global Management 
Challenge – a világ 
legnagyobb üzleti 
management 
versenye
Idén ősszel Magyarország immár harma-
dik alkalommal vesz részt a világ legna-
gyobb üzleti szimulációs versenyén, a Global 
Management Challange-en (GMC). A GMC 
1980 óta működik, eddig 31 országból több
mint 400.000 résztvevővel. A verseny fő 
célja, hogy a gyakorlaton keresztül tanítson, 
ami egyértelműen a leghatékonyabb módja 
a megszerzett tudás megőrzésének.

Hogyan zajlik
a verseny?
A versenyt angol nyelven rendezik, és csak-
nem hat hónapig tart. Három körből áll 
(1. kör, 2. kör és Országos Döntő). A részt-
vevők lehetnek főiskolások, egyetemisták, 
cégvezetők, vagy alkalmazottak. A részvétel 
diákok számára ingyenes. Minden ország-
ban elismert cégek, felsőoktatási intézmé-

nyek adják nevüket a versenyhez, például az 
Ernst&Young, a Sanoma Budapest és a Philip 
Morris International. Az első kör november-
ben veszi kezdetét. Ennek során a csapatok-
nak saját virtuális cégükkel kapcsolatban 
kell megfelelő döntéseket hozni, amelyek 
kihatással vannak a cég minden tevékenysé-
gére (gyártás, termelés, értékesítés stb.). A 
második körben már csak a legjobb 64 csa-
pat szállhat versenybe. Feladatuk, hogy az 
elkövetkezendő öt hétben meghozott dönté-
seikkel alakítsák a piacot. Az idei év újítása 
egy prezentáció a második kör után, ahol a 
döntőbe jutott legjobb nyolc csapatnak egy 
szakmai zsűri előtt kell bemutatni stratégiá-
ját. Az országos döntő nyertes csapata kép-
viselheti Magyarországot 2011 áprilisában 
a Kínában, Makaóban megrendezett nem-
zetközi döntőn, ahol a többi ország győzte-
seivel mérheti össze tudását. A GMC hosszú 
távú céljai közé tartozik, hogy olyan válla-
latokat vonjanak be a versenybe, amelyek 
nagy hangsúlyt fektetnek a frissdiplomások 
foglalkoztatására és a tehetséggondozásra. 
A programmal azt szeretnék elérni, hogy a 
diákok nyitottak legyenek az új lehetőségek-
re, és növelni tudják versenyképességüket a 
munkaerő-piacon.

További információ: www.gmchungary.hu, 
illetve a program nemzetközi weboldalán: 
www.worldgmc.com.

Strupka Diána

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető

Valószínűleg már sokan túl vagytok az 
első álláskeresésen, hiszen ha másért nem 
is, szakmai gyakorlat miatt biztosan láto-
gattatok állásportálokat, álláskereséssel 
kapcsolatos rendezvényeket. 
A HVG immáron 7. alkalommal (2010. 
október 7-8.)rendezte meg őszi állásbör-
zéjét. 

A legnagyobb újítás, hogy online is lehet állá-
sokat keresni a www.virtualisallasborze.hu 
oldalon. A holnapon egészen október végé-
ig találhattok számos érdekes információt. 
A cégek bemutatkozása és álláslehetőségei 
mellett akár fórumokat és szavazásokat is 
megtalálhattok az oldalon, valamint hasznos 
karriertippeket is kaphattok ezen újítás segít-
ségével.

Hogyan is lehet 
felkészülni egy 
virtuális 
állásbörzére?
Jogos a kérdés, elvégre ez valami új, valami 
ismeretlen. Íme, néhány hasznos tipp.
Először is össze kell állítani az önéletrajzo-

dat egy dokumentumban. Az önéletrajzban 
érdemes feltüntetni minden olyan szakmai 
tapasztalatot illetve kompetenciát, amivel 
kitűnhetsz a jelentkezők hadából. Ha mind-
ezzel elkészültél, el kell dönteni, pontosan 
milyen állást keresel, de legalábbis azt, 
milyen területen szeretnél elhelyezkedni. 
Érdemes az önéletrajzba mellékelt fotóra is 
hangsúlyt fordítani. Egy buliban vagy ott-
hon, a barátok között készített kép kivágott 
verziója nem feltétlen felel meg, de az érett-
ségi tablóképet sem javaslom. Ügyeljünk a 
külalakra, nyelvhelyességre, szakszerűség-
re, és a formai követelmények betartására. 
Ezekhez akár fel is idézhetik a felsőfokú 
szakképzésre járók a Taniroda tantárgyban 
tanultakat. Ha mindez kész, már csak jelent-
kezni kell a honlapon, és máris részévé válsz 
egy elektronikus világnak, ami lehet, hogy 
álmaid állását segít megtalálni.
Az álláskereséshez, virtuális állásbörzére 
való felkészüléshez segítséget kaphatsz 
a főiskola Karrier Irodájában (IV. emelet 
410.), a tanácsadásokon, illetve a www.avf.
hu/karrieriroda oldalon!

Jó barangolást!

Nagy Máté

Állás előtt – új lehetőség 
a XXI. század kapujában

Hasznos 
linkek, ajánlom 
figyelmetekbe!

www.avf.hu/karrieriroda
www.diplomantul.hu
www.felvi.hu
www.allas.lap.hu
www.jobline.hu
www.profession.hu
www.expressz.hu
www.workline.hu
www.cvonline.hu
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Horváth Nikolett
rovatvezető

Amit Miskolcon megalapozott, azt itt, az 
ÁVF-en folytatta. Köztársasági Ösztöndíj, 
boldog párkapcsolat, nagy és támoga-
tó családi háttér, munka és kézilabda. 
Így jellemezném Esztert, aki bekerült 
a legjobbak közé, azaz a Köztársasági 
Ösztöndíjasok körébe.

Mi motivált arra, hogy Köztársasági 
Ösztöndíjas legyél?
Olvastam róla az iskola honlapján, és elhatá-
roztam, hogy megpályázom. Tavaly már pró-
bálkoztam vele, de akkor egy kreditponttal 
lecsúsztam, és elhiheted, hogy ezek után még 
jobban erősödött bennem: „én ezt akarom!” 
Nem hazudok azzal, ha azt is bevallom, hogy 
a tanulmányi ösztöndíj és a Köztársasági 
Ösztöndíj együtt anyagilag igencsak ösz-
tönző. A vége felé már ez is nagyon moti-
vált, hiszen így a főiskolás éveim alatt meg-

teremthetem azt az alapot, ami a jövő 
elkezdéséhez kell.

Mondhatjuk, hogy nagy kihívás volt ez 
számodra?
Erőt vettem magamon, és ott voltam, 
tanultam, csináltam. Nem gondolom, 
hogy elérhetetlen dolog. Kihívás volt 
ugyan, de már megerősödtem, hiszen a 
középiskolából hoztam magammal két 
nyelvvizsgát. Azok voltak szinte az első 
komolyabb megmérettetéseim. Ezekben 
mind az a közös, hogy meg akartam csi-
nálni! 
Én olyan vagyok, hogy ha valamit elterve-
zek, akkor annak sikerülnie kell!

Milyen feltételek szükségesek ahhoz, 
hogy valaki Köztársasági Ösztöndíjas 
lehessen?
Elsősorban 4,51 feletti tanulmányi átlag. 
Számít az is, hogy két félév alatt megle-
gyen az ötvenöt kreditpont. A bukás vagy 
javítóvizsga már kizáró tényező. Plusz pon-
tot jelentettek a nyelvvizsga-eredmények. 
A közösségi munka is fontos összetevője 
a szempontoknak. Én a tavalyi gólyatábor 
szervezésében vettem részt, majd diák-kon-
zulensnek jelentkeztem. Igaz, egy valami 
hiányzott: a TDK. Az idei terveim között ez 
is szerepel. 

Milyen érzés a legjobbak között lenni? 
Csak négy emberről beszélünk, és közöt-
tük vagy te is.
Amikor bementem a pályázatot leadni, kicsit 
megrémültem a 18 „versenytárstól”. Ilyenkor 

az embernek már nincs annyi önbizalma, 
mint az elején, de azért bizakodtam.
Eljött a nap, felhívtak, és szinte el sem hittem, 
hogy sikerült!  Nagyon sokan támogattak. 
Ha, mint az Oscar-díjasok, én is ajánlhatnám 
valakinek ezt a díjat, akkor édesanyámnak 
ajánlanám. Ő volt az, aki teljes mértékben 
mellettem állt, hitt bennem. Persze büszke 
anya: egész Miskolc tudta azonnal, amit még 
én is alig mertem elhinni.

Mennyiben segíti ez a díj a jelenlegi és 
jövőbeni terveidet?
Növeli az önbizalmamat, hogy elismernek, 
sok tanár emlékszik rám, ehhez mérten 
kapok feladatokat. Ez a része nem rossz, 
de ilyenkor nagyobb a nyomás, hiszen egy 
„Köztársasági ösztöndíjastól” többet várnak 
el. A jövőbeni terveimet szerintem abban 
fogja támogatni, hogy a sikerélmény hoz-
zásegít a pozitív hozzáálláshoz. A későbbi 
álláskeresés során is biztos hasznát veszem 
az elismerésnek, hiszen ez mutatja a kitartá-
somat, akaraterőmet és szorgalmamat.

Hogy állsz a nyelvekkel, esetleg tanulsz 
valamilyen nyelvet az ÁVF-en?
Igen, bár a középiskola alatt szereztem 
angolból és németből is középfokú nyelv-
vizsgát, de az ÁVF-en az első félévben fel-
vettem az angol gazdasági szaknyelvet. Csak 
jót tudok róla mondani. Rendkívül rugalmas 
a nyelvoktatás, ami nagyban megkönnyíti 
a tanulást, és a tanárok is segítőkészek. 
Két félév alatt úgy felkészítettek minket, 
hogy az év végén sikeresen levizsgáztunk! 
Mindenkinek ajánlom a nyelvtanulást az 
ÁVF-en.

Kérlek, fejezd be a mondatomat: 
2020-ban látom magam, ahogy…
…felsővezetőként dolgozom, így tudom 
bizonyítni tudásom és tehetségem. 
Mindenképpen az Európai Unióval kapcso-
latos munkát képzelek el. Azonban mindez 
csak úgy lehet számomra kerek, ha a csalá-
dom – azaz egy szerető férj a gyerekekkel 
– mellettem állnak.

Üzensz azoknak, akik erre az ösztöndíjra 
pályáznának? Mi a tanácsod  az 
elsőéveseknek?
A legfontosabb tanácsom: a lehetőségeket 
mindenki használja ki! Az önbizalom, amit 
így lehet szerezni, felemelő érzés, akárcsak 
az elismerés, nekem elhihetitek! Tanulni 
kell: a diplomáért, a nyelvvizsgáért, ami 
egyébként is elengedhetetlen feltétele az 
oklevél megszerzésének. Elsősök! Ne higy-
gyetek a felsősöknek, hogy ez nagyon nehéz! 
Eleinte én is bedőltem nekik, de rájöttem, 
nincs igazuk! Meg lehet csinálni! Lásd Oláh 
Eszter! Hajrá!

Roza Katalin

Oláh Eszter NT/III/N

 ARC

Oláh Eszternek joggal énekelhetjük:

„Egyszer, egy szép napon, tudom, 
hogy elhagyom, A várost, ahol élek...”
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KARRIERARC

Salamonné dr. Huszty 
Anna 
a 2010-es ÁVF-Díj 
nyertese

2001 óta tanít a főiskolán. Mi motiválta, 
hogy a közgazdász pályát válassza?
Alapvető motiváció a középiskolai közgaz-
dasági tanulmányok voltak, majd ezt követte 
a közgazdasági egyetem. Nagyon jól ment a 
középiskolában a könyvvitel, (ma már) szám-
vitel, a statisztika, de a magyar irodalom és a 
történelem is. Választanom kellett a bölcsész-
kar és a közgazdasági irányú továbbtanulás 
között. Végül azt választottam, ami érdeke-
sebbnek, több változatosságot, újdonságot 
ígérőnek tűnt.  

Az Ön tudományos munkásságának a 
középpontjában a stratégia áll. 
Ön mit mond, mitől sikeres egy vállalat? 
Nincs nálam a bölcsek köve. Véleményem 
szerint az egyik fontos dolog a harmónia, 
azaz, hogy a környezet, a szervezeti adottsá-
gok és a vezető személyiség jegyei tartósan 
harmóniában legyenek egymással. 

Az oktatás mellett tanácsadóként is segíti 
a vállalatokat a jövőkép és stratégia 
alkotásában. Mi a tapasztalata?
A tanácsadáshoz naprakész elméleti felké-
szültségre és üzleti életben való jártasságra 
egyaránt szükség van. Nekem sokat segített, 
hogy az életpályám kezdetén tíz évig egy 
nagyvállalatnál dolgoztam. Így „testközelből” 
megtapasztaltam, miképp működik, milyen 
belső folyamatok vannak, miképp zajlanak 
a hatalmi játszmák. Ezt követően kerültem 
egy szervező intézetbe, majd kutatóintézet-
be, amikor is az akkor induló Vezetőképző 
Intézetbe hívtak. Mindez a rendszerváltás 
utáni időszakban történt. Mindenki nagyon 
fogékony volt az új ismeretekre. Ajánlom a 
tanácsadói pályát, nagyon izgalmas és érde-
kes azoknak, akik szeretik az állandóan új 
feladatokat és a kreatív munkát. 

Egyre többen vállalnak munkát külföldön. 
Ön mit tanácsol frissdiplomásainknak?
Nem a diploma megszerzése után, hanem 
még a főiskolai évek alatt ajánlom a külföldi 
munkát, illetve inkább a tanulást. Hihetetlen 
lehetőség – ami sajnos nekünk még nem volt 
–, hogy a különböző programok keretében, 
minimális saját anyagi ráfordítással, szin-
te kockázat nélkül lehet külföldre menni, 
ott kapcsolatokat szerezni, más kultúrák-
kal ismerkedni. Nem véletlen, hogy számos 
menedzser külföldön szeret menedzserkép-
zőbe járni, mert később nagyon jól kamatoz-
tatható személyes kapcsolatokra tehet szert. 

Önnek milyen emlékei 
vannak az egyetemi évekről?
Életem egyik legfelhőtlenebb 
időszaka volt. Szabadság és 
biztonság ötvözete, a későb-
biekhez képest – persze ezt 
csak most látom – kevés volt a 
kötöttség, a felelősség, miköz-
ben rengeteg dologról saját 
magam dönthettem. Kollégista 
voltam, és akkor még remek 
közösségek alakultak ki a falak 
között. A jó zenekarok az egye-
temi kollégiumokban játszot-

tak, jó bulik, közös kirándulások voltak, felejt-
hetetlen ez az időszak.  

Tankönyveiből tanulunk, cikkei kötelező 
vagy ajánlott olvasmányok. 
Milyen publikációkat tervez?
Ez alapvetően idő függvénye. Egy publiká-
ció elkészülése hosszú folyamat, a megírás 
ebből a legrövidebb, amihez kell mindig egy 
kényszerítő erő. A korábbi években ilyen 
volt a különböző fokozatok megszerzése. Az 
Intézetben egy VIP sorozatot jelentettünk 
meg az aktuális vezetőképzési témákról. Az 
oktatók írták, és a Kossuth Kiadó gondozásá-
ban jelent meg, közel 20 kötetes sorozat volt. 
Ebben jelent meg két kötetem is, az egyiket 
közösen írtuk egy oktatótársammal. A köz-
eljövőben feltétlenül jegyzetet kell írnom a 
stratégiai menedzsmentről is. 

Mit szeretne elérni a szakterületén 
a jövőben?
Alapvetően építő, megújító típus vagyok, és 
nem a csendesen működtető. A legszebb építő 
korszak a közgazdasági egyetem vezetőkép-
zőjének felépítése volt a társakkal együtt, de 
nagyon tartalmas éveket jelentett az itteni 
Vállalkozás-menedzsment Tanszék megerő-
sítése is. Néhány évig még tanszékvezetőként 
szeretném erősíteni, fejleszteni a tanszéket, 
majd átadni az időközben felkészített utó-
domnak. A stratégiát még sokáig szeretném 
oktatni. A kutatást és publikálást szintén nem 

akarom abbahagyni, sőt remélem, hogy egyre 
több időm lesz rá. 

Mennyire tud elszakadni munkájától 
a hétköznapokon? 
A szabadidőm jelentős részét kitölti a csa-
lád, ami nagyon jó. A szűk családunk tíz 
fős, a lányom és a fiam egyaránt családos, 
az utóbbi években négy unokával gyarapod-
tunk. Minden névnapot, születésnapot, csa-
ládi ünnepet közösen ünnepelünk, így nem 
múlik el hónap családi összejövetel nélkül.  
Nagyon szeretek utazni. Országhatáron belül 
a Balatont és Villányt, az ottani borozgatáso-
kat preferálom. Országhatáron kívül Európa, 
ezen belül is Olaszország a nagy szerelem, az 
olasz kisvárosok varázslatosak. Télen pedig 
több mint 30 éve síelek, családdal, barátokkal 
járunk el a közeli országokba.  

Milyen érzés volt, hogy megkapta 
az ÁVF- Díjat?
Nagyon örültem neki. Jó érzés, ha az ember 
teljesítményét a kollégái elismerik. 

Horváth Nikolett

Salamonné dr. Huszty Anna  tanszékvezető, 

Vállakozásmenedzsment Tanszék

Kedvenc
Könyv: Márai és Szabó Magda írásai
Étel: Hal
Ital: Vörösbor
Legjobb tulajdonság: nyitottság, 
 új dolgokra figyelés
Legrosszabb tulajdonság: 
 türelmetlenség
Kedvenc ország/hely: Olaszország,  
 Ravello



Spagetti
Egyszer egy férfi kalandba bonyolódott egy olasz nővel. A nő egy éjjel beval-
lotta neki, hogy teherbe esett tőle. Mivel nem akart szégyenben maradni, 
de elvenni sem akarta, jókora összeget adott neki, hogy visszamenjen 
Olaszországba és csendben megszülje a gyermeket. Az egyezség része volt 
az is, hogy ha ott neveli fel, a gyerek 18 éves koráig kap majd anyagi segít-
séget. A nő beleegyezett, de azt is tudni akarta, a férfi hogyan szerez majd 
tudomást a kicsi születéséről. Hogy minél diszkrétebb legyen a dolog, a férfi 
azt kérte, küldjön neki egy egyszerű képeslapot, s a hátoldalára írja rá: 
„Spagetti”. Akkor majd el is kezdi utalni a gyerektartást.

Egy napon, úgy 9 hónappal később, épp hazaért kis feleségéhez.

– Drágám – mondta a nő zavarodottan –, ma kaptál egy nagyon furcsa 
képeslapot.
– Add csak ide, majd később elmagyarázom – vágta rá a férj.

Az asszony engedelmeskedett, s csak azt látta, ahogy férje arca 
fehérré vált a levél olvasása közben, majd hirtelen elvágódott.

A kártyán a következő állt:
„Spagetti, spagetti, spagetti, spagetti, spagetti.  Három húsgolyó-
val, kettő anélkül. Küldj extra szószt!”

Minden ábrá-
ban négy 
számjegy lát-
ható. 

Az a feladatod, 
hogy tegyél 
műveleti jele-
ket a számok 
közé úgy, hogy 
azokat elvé-
gezve minden 
esetben 25 
legyen a vég-
eredmény a 
körön belül. A műveleti jelek sorrendjét nem kell 
figyelembe venned.

SZÁMOLD KI!

Nekünk sem 8
Összefogásra kérünk Téged az Ikszikszí Csapata nevében! Úgy gondoljuk, egyikünknek sem nyolc, hogy mi törté-
nik a vörösiszap áradat károsultjaival. Segítsünk az Ajka környéki károsult települések lakóin! Az alábbi módo-
kon lehet adományokat eljuttatni:

A 1749-es telefonszámon, amelyet mobil hálózatból is hívhatsz, és 200 forint jut el hívásonként, a 1752-es 
nemzeti segélyvonal hívásával pedig 250 forinttal járulhatsz hozzá az ott lakók újrakezdéséhez.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is várja a felajánlásokat a felajanlas@katved.hu e-mail címen.
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Roza Katalin
rovatvezető



Fényes jövő előtt
Szeptember elején rendezték a férfi és női 
vízilabda Európa-Bajnokságot. A szurko-
lók egy kicsit csalódottak lehetnek, hiszen 
az idei EB-n érem nélkül zártak csapa-
taink, és bizony a lelkes publikum ehhez 
nem nagyon szokott még hozzá, ha vízi-
labdáról van szó. 

Kezdjük a nőkkel. A hölgyektől már meg-
szokhattuk, hogy bár az élmezőnyhöz tar-
toznak, a nemzetközi tornákon valamiért 
mégis rapszodikus teljesítményt nyújtanak. 
Most is nyitásként elverték 9-8-ra az olimpi-
ai bajnok hollandokat, majd ezt követően a 
hátralévő négy meccsből csak egyet nyertek 
meg, az utolsót. Ez volt lányaink végállomá-
sa, s mivel ezt a végső derbit a spanyolok 
ellen 10-7-re nyerték, idén az ötödik helyre 
voltak jók. Szomorkodni nincs okunk, csapa-
tunk csupa fiatalokból áll, s így reményteljes 
jövő elé nézhetünk. 
Ez hatványozottan elmondható a férfiakról 
is, ugyanis Kemény Dénes kénytelen volt 
egy szinte teljesen új csapatot felépíteni a 
2008-as olimpiai siker után. Többen féltet-
ték fiainkat, kár volt. Ha nem is lehengerlő 

könnyedséggel, de a csoportmeccsek folya-
mán négy győzelem mellé becsúszott egy 
döntetlen, s a csoport élén végezve máris az 
elődöntőben találtuk magunkat. 
Érdemes itt kitérni a Szerbia – Magyarország 
találkozóra, amit 9-6-ra nyertünk. Nemcsak, 
hogy legyűrtük a torna egyik favoritját – 
nekünk ez 2004 óta nem sikerült –, de külön 
öröm számunkra, hogy az ÁVF-en végzett 
Madaras Norbert vezéregyénisége volt a 
csapatnak, s három góllal ki is vette részét 
a sikerből. 
A folytatás már nem ennyire vidám: először 
az olaszoktól kaptunk ki 10:8-ra az elődön-
tőben, majd jött a bronzmeccs az elődöntők 
veszteseivel. 
Most is kifogtuk a szerbeket, ám ezúttal job-
ban felkészültek belőlünk, s végig vezetve 
már-már könnyedén vertek meg minket. A 
torna vége nem alakult a legjobban, férfiúink 
a negyedik helyre kerültek. 
Ha ez a „csikó csapat” így folytatja a munkát 
Kemény Dénessel, reménykedhetünk, hogy 
2012-ben a londoni olimpián dobogóra áll-
hatnak, sőt…

Süveges Péter

Középiskolában testnevelés órán vagy 
esetleg bajnokságokon biztosan sokan 
találkoztatok már ezzel a sporttal. 

Azok,  akiknek ismeretlen a floorball, rövid 
ismertetőt olvashatnak ebben a rovatban.
A játékot egy magyar származású férfi, 
Czitrom András – a későbbi első International 
Floorball Federation (IFF) elnöke –, és kollé-
gái találták ki. Az innebandy-nek keresztelt 
sport eredeti célja, hogy hoki-szerű élményt 
adjon azoknak, akik tartanak a jégkorong 
agresszivitásától, vagy éppen nem tudnak 
korcsolyázni. Sok szabályt, illetve játékele-
met emeltek át, a kapuk például teljesen 
megegyeznek. Sorok játszanak 5+1 felosz-

tásban folyamatos cserékkel, a játék fel-
építése és stratégiája is nagyon hasonlít 
a hokihoz. Persze eltérések is vannak: az 
ütők műanyag-, illetve szénszálból készül-
nek, a korongot pedig egy üreges, lyukacsos 
műanyag labda helyettesíti. Ezek mellett a 
kapusok térdelve védenek, és nincs ütőjük.
Idén hazánk, Érd városa adott otthont az IFF 
Európa Kupa Keleti Divízió Selejtezőinek, ame-
lyek augusztus 25-29 között kerültek lebonyo-
lításra.Többek között Oroszország, Ausztria, 
Észtország, Szlovákia és Magyarország bajno-
kai mérhették össze erejüket.
Két hazai csapat indult, férfiágon a Dunai 
Krokodiloknak, női oldalon az Eszterházy-
MEISE csapatának lehetett szurkolni. 

Hétvégén voltak az 
elődöntők. Sajnos 
a kijutás nem 
sikerült egyik csa-
patunknak sem, a 
Krokik ötödik, míg 
a lányok a harma-
dik helyen végez-
tek. Az utolsó előtti  
napon került sor  
a legpörgősebb és 
leglátványosabb 
csatára, amelyben 
az orosz és a szlo-
vák csapat mérte 
össze erejét. Az 
igen nagy érdeklő-

déssel várt, fordulatos mérkőzés végered-
ménye 11:7 lett az oroszok javára. 
Az abszolút esélyes férfi csapat, az észt baj-
nok SK Augur, 6:1-re győzött egy izgalmas, 
de talán nem annyira látványos meccsen az 
orosz bajnok, Olimp Fryazino csapata ellen.  
A nőknél a lengyel Energa Olimpia Osowa 
Gdansk csoport került a döntőbe, ahol a 
szlovák Nemsova ellen győzedelmeskedett 
7:3 arányban.
A két nyertes csapat utazhatott Litvániába 
október 5-9 között, ugyanis Valmierában 
került megrendezésre az Európa Kupa Torna.

Horváth Mátyás

Floorball Európa Kupa selejtező
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2020-ban látom magam,

Radnóti István: kilépek az ország 
legmenőbb felsőoktatási intézményének, az 
Általános Vállalkozási Főiskola Alkalmazott 
Magatartástudományi Tanszékének (igen, 
még akkor is lesz!) az ajtaján. Az ajtón lévő 
névtáblán már az áll: dr. Radnóti István. A lift-
tel felmegyek az épület tetején rám várakozó 
helikopterhez, ami hazarepít népes családom-
hoz a Balaton partján álló kertes házamba... 
és akkor felébredek, rájövök, hogy a tanszéki 
asztalomnál ülök, majd nagyot sóhajtva vála-
szolok a következő „rendkívül izgalmas” hall-
gatói e-mailre.

Sinkovics Alfréd: az ÁVF oktatójaként az 
akkori fiatal kollegákat taníthatom a vállalati 
pénzgazdálkodás rejtélyeire. Jó pozitívnak lenni, 
csak néha nehéz. „Fő a pozitív gondolkodás” – 
mondta az egér a macska szájában.

Vig Zoltán: üldögélek a kertemben, gyönyör-
ködöm a szépen fejlődő gyümölcsökben. Épp most 
vizsgáztattam le egy csapat diákot az ÁVF online 
oktatástámogató rendszerén. A technika remekül 
működött, el sem hiszem, tíz éve hogy voltuk meg 
ilyen nélkül. A hallgatók okosak voltak, csak pár 
puskázó IP-jét kellett letiltani. Bár ezen a régi 
mobilon ez elég körülményes, meg nem is látszott 
a multimédiás prezentációk minden részlete.  
Lehet, hogy a szemem romlik?  Megyek is, lemo-
som a kocsit, most volt úgyis 35 éves. Egy szerviz 
sem ártana neki, na, de majd jövőre...

Margittai Brigitta: Tíz 
év és rossz esetben egy tucat 
gyerek után erősen ősz haja-
mat vastag festékréteg borítja 
majd, bőröm ráncos és pety-
hüdt lesz, változatlanul az 
ETR rejtelmeit kutatom, 350-
es szintű FarmVille gazdálko-
dó leszek, de szememben még 
mindig a mai tűz ég.
Tíz év és jó esetben: lesz egy 
szép és egészséges csalá-
dom; szerető férjem, aki nem 
baj, ha jól keres; lesz csalá-
di házam,egy kutyával és egy 
cicával; jövedelmező munkám, 
amiben egyáltalán nem szaka-
dok meg. Ergo BOLDOG leszek.

Antal János: 2020-ban – „már nem biztos, 
hogy úgy, mint most”, de – látom magamat, ahogy 
„lelkesen megünneplem” a Főiskolát fenntartó 
Alapítvány létrejöttének 30. évfordulóját, s kicsit 
„kopottas talárban bóbiskolok” az ÁVF 25. jubi-
leumi tanévnyitóján, a 600-asban. Legkisebbik 
lányom most érettségizett, s ott ül előttem a pad-
sorokban, merthogy vállalkozó akar lenni – ide 
nyert felvételt. Két nagyobbik gyermekem már 
a negyedik x-et tapossa, s unokáimmal ők is itt 
vannak – örülnek hugicájuk sikeres felvételijé-
nek. Mit is láthatnék én még akkor, amikor „már 
minden nap ajándék”?

Pónusz Mónika: Remélem, nem veszítem el a 
humorérzékem és empátiám az engem körülvevő 
emberek iránt, bármilyen földrészre illetve mun-
kahelyre vet a sors. Mivel most van a szüret ideje, 
bízom benne, hogy az elkövetkező évek jobbak lesz-
nek, és tíz év múlva gyönyörű borokat kóstolhatok 
a barátaimmal.

Szakolczai György: Egyrészt 82 vagyok, 
és 92 éves koromra merész dolog lenne tudo-
mányos aktivitást előirányozni, noha ez lenne 
az, ami a legjobban megfelel az egyéniségem-
nek és a kívánságaimnak. Másrészt, amikor 
XIII. Leó pápa kilencvenedik születésnapját 
ünnepelték, egy apáca azt mondta neki, hogy 
azt kívánja, hogy ugyanolyan egészségben 
legyen, amikor majd a századikat ünnepelik. 
A pápa, aki nagyon szellemes ember volt, erre 
így válaszolt: “No De Édes Lányom! Nem szab-
hatunk határt az Úr irgalmának!”
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ahogy...

Szakács Ferenc: azon tűnődöm, milyen-
nek látom majd magam 2040-ben.

Ifju Ivett GM/N/III: feleségként és 
családanyaként ténykedem. Nagyon fonto-
sak számomra a céljaim, és remélem, hogy 
ezeket meg is tudom majd valósítani tíz év 
múlva. Nem tartom magam nagyravágyó-
nak a karrieremet illetően, de természete-
sen ez nem jelenti azt, hogy nem szeretnék 
dolgozni. Az iratok és a kifizetetlen túlórák 
helyett én inkább a fakanalat választom, 
ebben biztos vagyok, és remélem, hogy minél 
több időt tölthetek majd a családommal.

Bertalan Norbert GM/N/I: A sikeres diplo-
maszerzés után biztos helyem van egy magyarországi 
cégnél, és elkezdem megalapozni a saját vállalkozáso-
mat. Egyik nagy álmom, hogy nyitok Budapesten egy 
rock and roll pubot amerikai mintára (cadillac, gitá-
rok a falon...). Persze, az sem kizárt, hogy már egyből 
a fősuli után belevágok. Befejezésül azt még elmon-
dom, hogy nem vagyok az a nagyon előre tervezős. 
Legalábbis tíz évre biztos nem.

Bakonyi Lilla GM/N/I: 
egy nagy cég munkatársa-
ként kamatoztatom az ÁVF-
en megszerzett tudásomat. 
Biztos munkahellyel és 
megfelelő családi háttérrel 
rendelkezem ahhoz, hogy 
mindent, amit még a későb-
biekben szeretnék, el tudjak 
érni.

Rácz András GM/N/
III: egy nagyobb magyar cég 
közép-magyarországi logiszti-
kai folyamatait irányítom, mint 
felelős vezető. A válságnak már 
rég vége, a gazdaság újra elin-
dult a fejlődés útján. Kamionok 
tucatjai járnak nap mint nap 
szerte a régióban, hogy bizto-
sítsák a rendszer szakadatlan 
működését. Idehaza élek egy 
boldog család fejeként két kis-
gyermekemmel és szerető fele-
ségemmel. Mint fiatal, maga-
biztos szakember 3-4 éves mun-
katapasztalattal biztos talpa-
kon állok, bizakodva várom, 
mit hoz a jövő.

Villányi Zsófia: …reggel 
indulok dolgozni a főiskolára. 
Beérek. Hopp, ma van a 25. jubi-
leumi tanévnyitó! Bekukkantok 
a 600-asba, és azt látom, hogy 
egy nagylány mosolyog büszkén 
a kicsit „kopottas talárban bóbis-
koló”, de annál büszkébb főigaz-
gató apukájára. Mosolygok én 
is, és indulok tovább a Karrier 
Irodába. Az első emeleten beug-
rom köszönni az AMT-re. Szakács 
Ferenc tanár úr kicsit révetegen 
néz ki az ablakon a csendben – 
dr. Radnóti István elaludt egy 
„rendkívül izgalmas” hallgatói 
e-mailen. Megkérdezem a profesz-
szor urat, hogy miről álmodozik. 
Azt válaszolja, hogy azon tűnő-
dik, vajon milyennek látja magát 
2040-ben. A dübörgő helikop-
ter zaja felébreszti dr. Radnóti 
Istvánt, és együtt indulunk tovább. 
A második emeleten összefutunk 
Margittai Brigivel, aki büszkén 
mesél pár szót a jól kereső fér-
jéről, gyermekeiről, kutyájáról, 
cicájáról. Közben sugárzik róla a 
BOLDOGSÁG! Dr. Vig Zoltán, egy 
kosár gyümölccsel kínál bennün-
ket. Igazán finomak! Örülünk, 

hogy találkozunk vele, mert amió-
ta az ÁVF online oktatástámogató 
rendszerén vizsgáztatja a hallga-
tókat, nemigen látjuk. A harmadi-
kon szembejön Szakolczai tanár 
úr, messziről üdvözöl minket, és 
legújabb tudományos publiká-
ciójából olvas fel nekünk igazán 
érdekes részleteket. Miután jó 
egészséget kívánva elköszönünk, 
kicsit zihálva felérünk a negye-
dikre dr. Radnóti Istvánnal, aki itt 
kimászik a leszállópályára, hogy 
a helikopterbe szállva népes csa-
ládjához hazarepüljön a Balaton 
partjára. Sinkovics tanár urat lát-
juk, hogy egy népes csoport veszi 
körül fiatal kollégáiból. Mind 
elmélyednek a tanár úr vállalati 
pénzgazdálkodási előadásában. 
Végül odaérek a 410. elé, de odajön 
hozzám dr.Pónusz Mónika, és egy 
kis borozásra invitál. Ennek nem 
lehet ellenállni, hiszen nagyon jó 
volt az idei termés!
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TWO IN ONE 
– avagy két lehetőségről egy helyen: 

TDK és ERASMUS

A Benjamin Button külö-
nös élete című filmben 
hangzik el: „Életünket a lehetőségeink 
határozzák meg. Azok is, amiket elsza-
lasztunk.” Amikor most két látszólag 
különböző dologról egy cím alatt írok, az 
összekötő kapocs: a LEHETŐSÉG szó. 
TDK és Erasmus! Hogy micsoda? – már 
látom, ahogyan a kedves főiskolás lányok/
fiúk összevonják szemöldöküket… 
TDK – azaz Tudományos Diákkör. 
Erasmus – azaz európai oktatási csere-
program, külföldi tanulmányi ösztöndíj! 
Kezdjük a TDK-val!

Ma, amikor mindenfelől az oktatás töme-
gesedéséről hallunk, arról, hogy évente 
sok ezren szereznek főiskolai oklevelet, 
és bizony közülük nem kevesen diplomás 
munkanélküliként kezdik felnőtt életüket, 
felbecsülhetetlen értéket jelentenek a „kiug-
rási lehetőségek”. Azok a teljesítmények, 
pluszfeladatok, amelyeknek segítségével 
jobbak lehetünk, mint az átlag, kitűnhetünk 
a szürke tömegből. Egy fejvadász egyszer 
elmesélte nekem, hogy naponta több száz 
önéletrajzot olvas át – természetes, hogy 
azokra a pontokra figyel fel, ahol a pályá-
zó a többletmunkáról számol be, s ezek 
között kitüntetett helyen szerepel a tudo-
mányos munka, a TDK, valamint a külföldi 
tanulmányok, vagyis az Erasmus (erről majd 
később).
Persze TDK-zni nem kötelező, de kell! Kell 
ahhoz, kedves Főiskolai Hallgatók, hogy 
megméressék magukat minden kötelezett-
ség nélkül. Kell ahhoz, hogy megtanuljanak 
tudományos igényű dolgozatot készíteni, 

hogy azután a szakdolgozat 
már gyerekjáték legyen. Kell 
ahhoz, hogy jobbak legyenek, 
mint az átlag!
Kornis Mihály gondolata mint-
ha éppen erről szólna: „A 
munka a robottól abban külön-
bözik, hogy személyes értelme 

van. Akkor is örülök, hogy megcsinálhatom, 
amikor fáradtsággal jár. Nem tudják megpa-
rancsolni; megteszi az ember, ha nem paran-
csolják is. Belső parancs. Nevezzük a nevén: 
játék.” Jöjjenek, játsszunk együtt! Éljenek a 
lehetőséggel! A formai követelményekről, a 
határidőkről a http://avf.hu/tdk/wordpress/ 
honlapon lehet olvasni, ide tettünk fel min-
den TDK-val kapcsolatos tudnivalót, a ver-
senyfelhívást, a letölthető jelentkezési lapot. 
Idén a jelentkezési határidő: október 22., a 
dolgozat leadásának határideje: november 
2. (Keressék kérdéseikkel szaktanáraikat, 
Radnóti Istvánt, a TDT-titkárt, vagy e cikk 
íróját, Andó Évát, a TDT elnökét!)
És akkor, ahogyan ígértem, néhány gondolat 
a külföldi tanulmányokról, az Erasmusról. 
Nem akartam elhinni, amikor a Főiskola 
Nemzetközi Titkársága arról számolt be, 
hogy nem jelentkezik elég hallgató Erasmus-
ösztöndíjra. Hihetetlennek tűnik, hogy 
ennyire kevesen akarnának világot látni, 
tapasztalatokat szerezni Európa nagyváros-
aiban, nyelvet gyakorolni. Hiszen ebben az 
életkorban lehet ezt „büntetlenül” megten-
ni, amíg nincs család, állás… Amikor én 
egyetemista voltam, még nem volt Erasmus, 
nem lehetett ilyen könnyen és szervezett 
formában külföldön tanulni. Néhány rövi-
debb angliai és dán tanulmányút után csak 
2002 őszén tölthettem állami ösztöndíjjal 
négy hónapot Dániában egyetemi vendég-
kutatóként. Az odensei egyetemet tudatosan 
választottam, voltam ott egy nyári egye-
temen, megtetszett az ország, a tanszék, a 
mindig természetesen viselkedő, barátságos 

emberek. Számomra az egyik legnagysze-
rűbb élmény az volt: kipróbálhattam, milyen 
máshol, más közösségben létezni, biciklivel 
közlekedni, illatos fahéjas csigát reggelizni, 
sokfajta finom halat megkóstolni, esténként 
sörözgetni. (Versenyt inni nem szabad: az 
északiak sajnos nagyon bírják!) 
Néhány hónapra egy dán egyetemista éle-
tét élhettem, persze valamennyire kívül-
állóként, vendégként. Minden pénteken a 
tanszék doktoranduszai piknik alapon 
szervezett ebédnél számoltak be egymás-
nak kutatásaikról – természetesen rám is 
sor került, talán ekkor kaptam a legértéke-
sebb, leghasználhatóbb tanácsokat készülő 
doktori dolgozatomhoz. Utána még kétszer 
voltam ugyanott nyári egyetemen, ekkor 
három-négy hétig megint kicsit második ott-
honomnak éreztem a vöröstéglás, egyforma 
házakat, a zöld kerteket, a biciklikkel zsúfolt, 
tiszta utcákat. 
Számomra ez a néhány hónap egyértelmű-
vé tette: muszáj világot látni! Ne hagyják 
ki Önök sem a LEHETŐSÉGET: pályázza-
nak most Erasmus-ösztöndíjakra, lássa-
nak világot diákként. Nézzék meg, hogyan 
telnek a napok máshol: milyen ízű a sör 
Belgiumban, milyen az, mikor júniusban 
éjfélkor Svédországban még világos van, 
tapasztalják meg saját maguk, hogyan zajlik 
mondjuk egy pénzügytan óra Barcelonában. 
Higgyék el nekem, megéri!
Zárógondolatként egy Churchill-idézet: „Egy 
pesszimista minden lehetőségben látja a 
nehézséget; egy optimista minden nehéz-
ségben meglátja a lehetőséget.”
Szóval, kedves Főiskolás Hallgatók, ha azt 
hallják tanáraiktól, jöjjenek versenyezni a 
novemberi TDK-Konferenciára, vagy meg-
látják az Erasmus-felhívást, ne kezdjék el 
sorolni, „miért nem”. Az egyedüli kérdés csak 
az lehet: MI IS A HATÁRIDŐ? HOVÁ KELL 
MENNI? MIT KELL CSINÁLNI?

Andó Éva

Holland tréning
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető EXTERNÁLIÁK Jovanovich Strahinja
rovatvezető

Október elején Helen Groenevelt és Roelijn 
Kok, a Windesheim University of Applied 
Sciences holland egyetemről érkező ven-
dégoktatók az érdeklődő hallgatóink számá-
ra két rendkívül hasznos és izgalmas angol 
nyelvű tréninget tartottak. A résztvevők is-
mereteket sajátíthattak el a kiválasztásról, 
az interjú-technikákról, valamint a kommu-
nikációs képességek fejlesztéséről külföldi 
tapasztalatok alapján.
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EXTERNÁLIÁKEXTERNÁLIÁKSzabó Attila
rovatvezető SIKERIricsek Zsuzsanna
rovatvezető

Minden gólyatáborosnak egyik első pozitív élménye, hogy megis-
mer egy örökmozgó, vicces, a sok kiabálástól a végén már rekedt 
hangú lányt, akiről nem is tudni, hogy végzett társadalomtudós, 
és komoly beosztásban trénerként dolgozik. A gólyatáborok és 
gólyabálok nélkülözhetetlen műsorvezetője volt már Heineken-
arc, konferanszié a School-club karaoke estjein, celebrált orszá-
gos turnékat, és a barátai jobban szeretik tőle hallani az I’m so 
excited c. számot, mint az eredeti előadótól…

A nagyhangú, örökösen viccelődő énedet sokan ismerik. 
De milyen vagy a hétköznapokban, mondjuk, egy átlagos 
csütörtök délután?
Sokkal komolyabb, nyilván. Bár vannak napok, amikor egyszerűen 
megőrülök, és ugyanez a „gyermeki” énem jön elő, de az esetek 
nagyobbik részében inkább a komolyabb felem a meghatározó. 
Sokszor vágyom arra, hogy sétáljak a Duna-parton, és nézzem a 
fényeket. Elvarázsol a Lánchíd, a víz és a part látványa. Ezt az oldala-
mat sokan nem is ismerik.

2006-ban végeztél az ÁVF-en. 
Milyen emlékeid vannak erről az 
időszakról?
Nagyon sok mindent láttam és tapasz-
taltam már, mégis úgy gondolom, 
hogy a teljes életutamban a legmeg-
határozóbb az itt megélt négy év, az 
AIESEC-kel, a HÖK-kel, a szervezések-
kel. Ez, és az államvizsgám utáni négy 
év volt az az időszak, amikor igazán 
felnőttem. Mind szakmailag, mind 
magánéletileg ekkor teljesedtem ki. 
Számos új dolgot tapasztaltam meg, 
és itt ismertem meg olyan embereket, 
akik minden tekintetben rendkívül 
fontosak lettek számomra.

Hogyan lett belőled konferanszié?
Jópár évvel ezelőtt volt egy főszer-
vező a gólyatáborban, aki nagyon nem akart kiállni. Gondoltam, 
majd elmondom én, mi ez az öt mondat! Elmondtam, beleszőttem 
egy viccet. Mindenki kuncogott. Megtetszett, nem is olyan unalmas 
ez, sőt, egész’ élveztem! A következő gólyatáborba már úgy men-
tem, hogy akkor én lennék a műsorvezető. Aztán a School-club egy 
karaoke estjén elmeséltem, hogy én vezettem a gólyatábort. Miért 
nem jössz ide? – kérdezték. Aznap este nem aludtam semmit, egész 
éjjel konferáltam és gyakoroltam, hogy mit mondanék, hogyan áll-
nék a dobogón és hogyan köszönnék el. Aztán kellett várnom egy 
évet, amíg ténylegesen felállhattam a színpadra. De gyakorlatilag ők 
löktek erre a pályára.

Volt már olyan, hogy a színpadon állva nem jutott eszedbe 
semmi?
Persze. De leginkább azon szoktam nevetni, amikor elkezdek egy 
mondatot, és halvány fogalmam nincs, hogyan fogom befejezni! 
Ilyenkor érzem, hogy ebben nem lesz alany vagy állítmány, de vala-
mi tuti hiányozni fog, aztán a legnagyobb meglepetésemre valahogy 
mégiscsak sikerül befejezni. 

Ha jól tudom, közben mégis a tréneri szakma vonzott.
Igen, ez így igaz. Ez az, amit én az AIESEC-ből és a HÖK-ből hoztam. 
Ott voltam tréner, készségeket fejlesztettem már 2004 óta, és akkor 
rájöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Az ÁVF befejezése után 
elvégeztem egy másoddiplomás képzést a Corvinus-on, de közben 
műsorokat is vezettem ad hoc jelleggel. A második diploma meg-

szerzése után úgy gondoltam, véget vetek a „királylány” életnek, de 
nehezen találtam tréneri állást. Már egészen kezdtem feladni azt 
az álmomat, hogy trénerként elhelyezkedjek, amikor egy váratlan 
pillanatban a sors – és a keresztlányom anyukájának a testvérének 
a felesége (!) – összehozott azzal az emberrel, aki lehetővé tette 
számomra, hogy elinduljak ezen a pályán. Azóta a Value Team 
Szervezetfejlesztési Tanácsadó és Oktató Kft. munkatársa lettem, 
trénerként dolgozom, a készségfejlesztői terület tartozik hozzám.

Te hogy látod Magyarország jövőjét?
Ez olyan téma, amiről rengeteget beszélgethetnénk. Nagyon sze-
retem a hazámat, de úgy érzem, ahhoz, hogy komolyabb változás 
történjen, komoly szemléletváltásra lenne szükség. Ez viszont nem 
öt évet jelent. Sokszor azt érzem, hogy hiányzik belőlünk a kollek-
tív-tudat. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy amit mi csinálunk, 
az ugyanúgy hatással van a mellettünk és a mögöttünk lévőre, és 
mindenkinek egytől-egyig szerepe van abban, ha valami nem megy 
jól. Apróságokon is múlhatnak dolgok. Már többször megfordult a 
fejemben, hogy odaállok a metrón a mozgólépcső tetejére, és min-
denkit megkérek, álljon a jobb oldalra, hogy aki siet, tudjon haladni. 
Mert van egy-két pici dolog, amit ha megváltoztatunk, rengeteg min-
den változhatna. Csak figyelnünk kellene egymásra. 

Köszönöm a beszélgetést!

Szalay Edit

„Ott vagyok, 
ahol lenni 
szeretnék.”

Három szép része 
van az évnek: 

a karácsony, • 
a születésnapom • 
és a gólyatábor.
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Európa 2020 Stratégia
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Ha évkezdés, akkor Diákhitel

Nagy Dániel
rovatvezető  MAPPA Németh Lilla
rovatvezető

Európa az átalakulás korát éli. A válság 
több év gazdasági és szociális haladá-
sát semmisítette meg, és rávilágított az 
európai gazdaság strukturális hiányos-
ságaira. Az EU-nak kézbe kell vennie jövő-
jét. Éppen ezért stratégiára van szüksége 
ahhoz, hogy megerősödve kerüljön ki a 
válságból, és olyan hatalmas gazdasággá 
fejlődjön, amelyben magas a foglalkozta-
tottság és a termelékenység, erős a társa-
dalmi kohézió. 

Az Európa 2020 elne-
vezésű uniós stratégia 
célként határozza meg, 
hogy a jövőben a fiata-
lok 40%-a rendelkez-
zen felsőfokú végzett-
séggel. A 25-34 éves 
korosztály esetében ez 
az arány jelenleg átla-
gosan 34%. A tagállam-
ok sorában Írország 
áll az élen 45%-kal. A 
globális pénzügyi vál-
ság az alacsonyabb 
iskolázottságú mun-
kavállalókat sújtotta 
a legnagyobb mér-
tékben. A középisko-
lai végzettséggel nem 
rendelkezők közül 
sokkal többen veszí-

tették el állásukat a recesszió idején, mint 
azelőtt. Ezért is mutatkozik egyre nagyobb 
igény olyan kurzusok iránt, amelyek egye-
temi szintű képzést nyújtanak. Napjainkban 
sokkal nagyobb a népszerűsége az online-, 
és a távoktatásnak. Az egyetemi oktatásba 
beruházott közpénzek megtérülnek, mivel 
a magasan képzett munkavállalók foglal-
koztatásából több adóbevétel folyik be. Az 
előnyök egyéni szinten is számottevőek: az 
iskolázottság nagyobb jövedelemhez juttat-

ja az uniós munkavállalókat. Soha koráb-
ban nem szereztek annyian felsőfokú vég-
zettséget, mint napjainkban. A résztvevő 
országok mindegyike jelentős pénzössze-
geket ruház be oktatási rendszerének fej-
lesztésébe, ezzel is elősegítve az élethosz-
szig tartó tanulás folyamatát. Az oktatás az 
egyének életében éppúgy vezető szerepet 
játszik világszerte, mint szakpolitikai téren. 
Szeptemberben az Európai Bizottság útnak 
indította a Mozgásban az ifjúság programot, 
amely biztosítja a fiatalok megfelelő képzé-
sét és elhelyezkedési esélyeik javulását. A 
növekedés és a foglalkoztatás fellendítésére 
irányuló uniós terv az Európa 2020 stratégia 
egyik legfontosabb és legismertebb kezde-
ményezése. 

Forrás: www.euvonal.hu

Az új tanévben is minden hallgató igényel-
heti a Diákhitelt. A kamat sohasem volt 
ilyen alacsony, jelenleg 8,5%. Félévente 
akár 200-250 ezer forint is igényelhető, 
ami bármire elkölthető, legyen szó albér-
letről vagy szakkönyvekről. Érdemes jól 
utánanézni a részleteknek, hiszen a hitel-
felvétel hosszú távú kötelezettségvállalás.  

Aki a hónap 15-ig beadja az igénylését, elő-
ször a következő hónap 15-én juthat pénz-
hez. Az igénylés feltétele az aktív hallgatói 
jogviszony. Mindössze egy nyomtatványt 
kell kitölteni, és leadni a kijelölt bankfiókok-
ban vagy postákon. Jelenleg 30 felsőoktatási 
intézményben lehet a költségtérítéseseknek 

engedményeztetni. Ez azt jelenti, hogy a 
hallgató a Diákhitelét közvetlenül a felsőok-
tatási intézménynek utaltatja, így a szemesz-
ter kezdetén, készpénz befizetése nélkül be 
tud iratkozni.
Akinek már van érvényes Diákhitel szerző-
dése, annak nem kell újra igényelni, viszont 
minél hamarabb be kell iratkozni. Ha változ-
tak a személyi vagy tanulmányi adatok, be 
kell jelenteni a honlapról letölthető nyom-
tatványokon.
 
Tények a Diákhitelről:

Egy szemeszterre költségtérítéses kép-• 
zésben max. 250 ezer, egyébként 200 
ezer forint vehető fel. 

A tanulmányok alatt nem kell törlesz-• 
teni. A visszafizetést a hallgatói jogvi-
szony megszűnését követően, három 
hónap türelmi idő után kell megkez-
deni. 
Bárki, bármikor, bármennyit díjmente-• 
sen előtörleszthet.
Diákhitelt eddig több mint 290 ezren • 
igényeltek, és 73 ezren már minden 
tartozásukat visszafizették.

Részletek a www.diakhitel.hu oldalon!
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KULTÚRADonáczi Roxana
rovatvezető

Átléphetsz egy oktávot!

Gondolkodj, miközben exponálsz!

Drill Baby – azaz Fúró Bébi

KULTÚRASzabolcs Bernadett
rovatvezető

Meglepő képzőművészeti alkotás lát-
ható szeptember közepétől egy évig az 
Andrássy út és a Nagymező utca sarkán. 
Helena Czernek és Klara Jankiewicz mun-
kája Varsó után Budapesten is felkeltheti 
a járókelők figyelmét. 

A budapesti Lengyel Intézet szervezésé-
ben kerülhetett fel az aszfaltra a Fryderyk 

Chopin születésének 200. évfordulóját szim-
bolizáló zongoraklaviatúra motívum. A bil-
lentyűs-átkelő mellett az intézet komolyze-
nei koncertekkel és kiállításokkal is várja az 
érdeklődőket. A Chopin Év zárásaként 2010. 
december 12-én a világ egyik legjobb zene-
karának tartott Sinfonia Varsovia is fellép 
Budapesten, a Művészetek Palotájában.

Szabolcs Bernadett

„Think while you shoot” – szólt az ars poe-
ticája, azaz miközben kamerával a kezében 
élt és mindent villámgyorsan lencsevégre 
kapott, a komponálást, a kattintás pillana-
tában megszülető gondolatot hirdette.

Október 6-tól látogatható Martin Munkácsi: 
Think While You Shoot című tárlata, amely 
a magyar származású világhírű fotográ-
fus meghatározó korszakainak munkáit 
mutatja be. A Kolozsváron született, majd 
Budapestre költözött ifjú eleinte verseivel 
tűnt ki. Valamelyest a versírásnak köszön-
heti fotós karrierjét is. Az Est című lap 
tudósítója lett, így felhagyott szobafestői 
pályafutásával. A monda szerint Munkácsi 
fotós jövőjének meghatározó eseménye volt, 
amikor egy utcai verekedést sikerült lencse-
végre kapnia, és a képek segítségével sike-
rült a bíróságnak megfelelő ítéletet hoznia. 
Nagy teherbírásának és a sorsdöntő fotó-
nak köszönhetően folyamatosan ajánlatok-
kal keresték. 1928-ban Berlinbe ment, mert 
már nem találta elég nyüzsgőnek Budapestet. 
1934-ben maga mögött hagyta Európát és az 
Atlanti-óceán túlpartjára, New Yorkba ment. 
Amerikában divatfotói, valamint az ország tár-
sadalmát bemutató fotóriportjai által vált híres-
sé. Egész életében fotósként dolgozhatott. 1963-
ban egy labdarúgó mérkőzésen – éppen munka 
közben – szívrohamot kapott és elhunyt.

Martin Munkácsi korszakalkotó figura volt, 
a modern fotózsurnalizmus megteremtő-
jének tartják. Számos, napjainkban igen 
elismert művészt ihletett meg a munkás-
sága. Életében a legjobban megfizetett 
fotográfus volt. Az akkori idők hírességei-
vel dolgozhatott együtt.  Lencsevégre kapta 
Leni Reifenstahlt, Fred Astaire-t, Marlene 
Dietrichet, Katharine Hepburnt és Louis 
Armstrongot. Képei élettel teltek és mozgal-
masak. Helyszínei a stúdióból kikerültek a 
szabadba. Forradalmasította az aktfotózást, 
munkái népszerű magazinokban jelentek 
meg. Magyarországon az akkori háborús és 
politikai helyzet miatt Martin Munkácsit az 
ország magyar származású amerikai fotog-
ráfusnak titulálta, és hagyta, hogy egy újabb 
tehetség vesszen el a köztudat számára.
Munkácsi lánya halála napjáig próbálta 
összeszedni apja hagyatékát és méltó emlé-
ket állítani a művésznek, ám sajnos neki 
nem sikerült. Szerencsére voltak és vannak 
még elszánt műgyűjtők. 
A mostani kiállítást egy német műértő-
nek köszönhetjük, aki megőrizte ezeket az 
alkotásokat. A tárlaton nem csak Martin 
Munkácsi képei találhatóak meg, a múzeum 
felkérte a hazai kortárs művészeket, hogy 
egy-egy képpel reflektáljanak a fotográfus 
munkásságára.

Szabolcs Bernadett

Jason Clay Lewis a szemétből készült szobrok és a töltényhüvelyekre karcolt történetei után ismét 
szokatlan technikával próbálja felhívni a figyelmet a környezetvédelemre. A new york-i művész 
mostani babaprojektjével a Mexikói öbölben történt olajkatasztrófa pusztításának mértékét 
próbálja erőteljesen kifejezni. 

Vászonként vinilgumiból és gyapjúszövetből készült babatestet használ, amely a már tőle meg-
szokott kicsit bizarr módon húz párhuzamot a környezetszennyezés és a babatetoválás között. A 
szundikáló kis testen különböző jelentésekkel bíró tetoválás látható. Láthatjuk rajta Szűz Máriát 
csöpögő benzinkúti töltőpisztollyal a kezében, olajban vergődő sirályokat és pelikánokat, sötét 
vízben úszó Koi halakat, olajfolt által körülzárt szigetet, valamint egy sötét hajót, ami mellett olajos 
hordók lebegnek. Ezzel jelképezi a bűnösöket és az áldozatokat. A kis szobrocska természetesen 
megosztotta a véleményeket, ahol az egyik oldalon a gyerekkínzás/polgárpukkasztás, a másik olda-
lon a művészet áll.
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