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BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető
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Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető BELSŐSÉGEK Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Az e havi lapszámunk témája a tehet-
ség. Mindenki tehetséges valamiben, 
a lényeg, hogy megtaláljuk, hogy 
miben. Az erősségeinket mindig meg-
éri fejleszteni, és így talán a legjobbak 
is lehetünk. Beszámolunk a lapban az 
ÁVF – Állásbörze Nap eseményeiről, 
sok érdekes interjút is olvashattok. 
Megtudhatjátok, hogy tanáraink és 

diákjaink miben tartják magukat 
tehetségesnek. Remélem, hogy az 
ÁVF – Állásbörze Napon mindannyi-
an értékes és új élményekkel gazda-
godtatok! A félév utolsó számában 
ezúton kívánok minden hallgatótár-
samnak sikeres vizsgaidőszakot és 
minél jobb érdemjegyeket!

Németh Lilla

A tehetség sokszínű!

Rövid hírek
A Karrier Iroda „Újra mondd el a véle-
ményed – Hogyan látod a jövődet?” címmel 
kérdőíves felmérést végzett a hallgatók köré-
ben. 670 hallgatónk töltötte ki a kérdőívet. A 
kitöltők közül hárman iPod-ot nyertek.

A 2011 őszi beiratkozásról a tájékoztató 
megtalálható az avf.hu/hirek oldalon.

A megüresedett államilag támogatott 
helyekre 2011. június 30-ig lehet jelentkezni. 
További részletek a Tanulmányi Osztályon.

A Köztársági Ösztöndíj elnyerésére a 
nappali tagozatos hallgatók 2011. június 30-ig 
pályázhatnak. További részletek a Tanulmányi 
Osztályon.

Az őszi tanévkezdéshez szükséges köte-
lező tantárgyfelvételt június 15-től 30-án éjfélig 
éritek el az ETR-ben. Amennyiben valaki nem talál-
ja valamelyik tantárgyát a felvehető kurzusok lis-
tájában, keresse fel Simkó Rózsa oktatási igazgatót 
(214-es iroda, vagy simko.rozsa@avf.hu).

Tudom, nem ez a sorrend. Viszont jelen 
esetben teljesen helytálló a cím, ugyanis 
elérkezett az a nap, amely egy korszak 
lezárását jelenti, azonban valami újnak a 
kezdetét is magában hordozza. Ez pedig 
sokunk számára nem volt más, mint 2011. 
április 22-e, a diplomaosztó napja. 

Az ünnepségen 
megkaptuk a vár-
va-várt diplomán-
kat, az elmúlt évek 
kemény munkájá-
nak gyümölcsét. Az 
út további folytatá-
sához kedves sza-
vakból álló útrava-
lót kaptunk immár 
frissdiplomásként, 
és esküt tettünk, 
hogy becsülettel, méltósággal vonulunk majd 
végig a számunkra kijelölt úton. 
A frissdiplomásoknak meglepetés is járt, réz-
fúvósok léptek fel. Végzős társunktól egy ked-
ves népmesei történetet hallottunk arról, hogy 

milyen próbákat kellett 
kiállnunk az iskola falain 
belül. Természetesen nem 
maradhatott el a szinte 
mindenki által fényké-
pekről már jól ismert 
kalapdobálás sem, amit 
végre én is átélhettem!
Megkönnyebbülés és 

enyhe aggodalom fogott el a végén, hiszen vár 
a nagybetűs élet, jóval nehezebb akadályok-
kal, de ahogy Madách Imre is megmondta, 
„ember: Küzdj, és bízva bízzál!”

Donáczi Roxána

Vég és kezdet

A tavaszi időszakban több neves külföldi személyiség is megfordult az ÁVF-en. 
Nálunk járt Ingrid Srinath, a CIVICUS (Civil Szervezetek Világszövetsége) 
főigazgatója. Ez a világ egyik legjelentősebb civil hálózata, amely 2000-ben buda-
pesti központtal hozta létre a regionális jelleggel működő európai képviseletét, 
majd 2010 augusztusában a kanadai Montrealban kilencedik alkalommal rendez-
ték meg világtalálkozójukat több mint nyolcvan ország részvételével.

Áprilisban vendégünk volt Jillis Douwes a holland Windesheim Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme egyik kiváló professzora, aki  az AMT szervezésében két 
napig tárgyalási és kommunikációs tréningeket tartott.

Dr. Vastagh Pál rektor úr személyes meghívásának köszönhetően ellátogatott hoz-
zánk Őexcellenciája Mira Hoxha albán nagykövet is. A látogatás fő célja volt, 
hogy az érintett felek megvizsgálják a lehetőségét egy esetleges együttműködés-
nek a főiskola és bizonyos albán felsőoktatási intézmények között.
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BELSŐSÉGEK
BELSŐSÉGEK

ÁVF-Állásbörze Nap 2011
Szponzoraink:
„Petrol” Üzemanyag Állomásokat 
Tervező, Építő és Javító Kft., Autójavitó és 
Kereskedelmi Szövetkezet, Bajkán Center 
Autójavító Kft., Budapest Szervíz Kft., 
Create Value Kft., Dr. Albert Albert egyéni 
vállalkozó, Dunántúli Fémmegmunkáló Kft.,
Gipszművészeti Építőipari Kft., Leteka Bt.,
Márkó Kft., Mesterprint Kft., 
Mexhun Holding Kft., Modulátor Kft., 

Pro-Construcio 91’ Kft., Salgó Center Coop 
Zrt., Skytec Hungary Kft., Számorgdata 
Számítástechnikai Kft., Szó Kiadó Kft.,
UFS Broker Kft., Újváriné Juhász Katalin 
egyéni vállalkozó

Támogatóink:
Alpok-Aqua Kft., SUNGARDEN,
CONINT-PRINT Nyomdaipari, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft., Drinktech Kft., 

IS Sport Bt., MÓROTZ 
ÉS TÁRSAI BT., 
SZIDDHÁRTHA BT., 
Szó Kiadó Kft.

Kiállítóink:
Dalmady Edit egyéni vállalkozó, Hallgatók a 
Közösség Szolgálatában Országos Egyesület,
Soft Press Kft.

Állásbörze Nap 2011

Salgó Center Coop Zrt.
World Class Magyarország Kft. BOMBA! Energiaital

RED DOG CAFÉ KFT. M & T Kft. 3D WELLNESS KFT.

Írásművek Kft.

Job & Career Kft.

Neo-Morpheus Kft.

UFS Broker Kft. ING Biztosító Zrt.

ALAPÍTÁS
A Sportkártyát a TEAM Rekreáció Kft. hozta 
létre 2010. január 1-én a Rekreációs Csomag 
utódjaként, melyet elsősorban cégeknek, majd 
magánszemélyeknek is elérhetővé tettünk.

MI A SPORTKÁRTYA?
Egy kombinált sportbérlet, mellyel futó-
pályákon, uszodákban, fitness & wellness 
termekben, mászótermekben tud sportolni. 
A Sportkártyával számos vásárlási kedvez-
ményhez is juthat, amit a Sportshopban, 
illetve a partner üzletekben tud használni. 
(Partnerüzletek listáját a sportkedvezmény 
menüpont alatt találja.) 

EGÉSZSÉGÜNK, JÓ KÖZÉRZETÜNK SAJÁT 
FELELŐSSÉGÜNK!
A Sportkártya megalkotói maguk is aktív sport-
emberek. Gyerekkoruk óta heti rendszeres-

séggel mozognak. Látták maguk körül, hogy az 
aktív sportélettel mennyivel jobb mentális és 
fizikális állapotban vannak embertársaiknál. 
A Sportkártya kitűzött célja, hogy ezt az élet-
stílust általánossá tegyük társadalmunkban. 
A Sportkártya egy eszköz, mellyel jobbá tehe-
ti az életét! A Sportkártyával nem lesz rögtön 
egészségesebb ember, de kaphat egy lehetősé-
get, hogy egészségesebbé váljon. Önön múlik, 
hogy megragadja-e ezt a lehetőséget!

Becsületes Kft – 
MORRISON’S MUSIC PUB 2.

Cím: 1056 Budapest, Szent István krt. 11.
Nyitva tartás:  H-Szo 17:00-04:00-ig. 
Tel./asztalfoglalás: +36 1 374 33 29

info@morrisons.hu, www.morrisons.hu
A belvárosi több szintes szórakozóhely már 
délután is hatalmas akciókkal várja vendé-
geit. Minden nap 17.00-21.00-ig ingyenes a 

belépés, az összes koktélunk 600Ft, 
valamint egy korsó sör 300Ft. 

„Ezt nem lehet kihagyni!”

TEAM REKREÁCIÓ KFT.
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BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezetőBELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Fekete Regina
rovatvezetőBELSŐSÉGEK

… avagy mi időben szólunk

A komplex záróvizsga sokak előtt mumus-
ként lebeg, s csak erősítik a félelmeket a 
hallgatók körében keringő tévhitek. Mostani 
számunkban ezeket és ezek cáfolatát, 
valamint néhány jó tanácsot olvashatunk 
a Vállalkozás-menedzsment Tanszéktől a 
márciusi komplex záróvizsgák apropóján. 
Szeptemberi számunkban a szakdolgozat 
körüli hiedelmeket fogjuk eloszlatni. 

Felkészülés a záróvizsgára 

Tévhit: Megszerzem a kidolgozott tételeket, 
megtanulom, és biztosan sikerül a vizsgám. 
Tény: Jó eredménnyel biztosan nem, sőt, 
gyakran előfordul, hogy egyáltalán nem. A 
kézen-közön keringő „kidolgozott tételek” 
legfeljebb csak azoknak hasznosak, akik 
azokat kidolgozták, s értik a vázlatpont 
mögött meghúzódó gondolatokat. A 
kidolgozások minőségéért azonban senki 
nem vállal felelősséget Önök helyett! 
Attól, hogy valaki ez alapján már sikerrel 

vizsgázott, önmagában még nem garancia 
más sikerére is. Az is előfordult, hogy a 
tételt rosszul dolgozták ki, és több hallgató 
is megbukott ugyanazon tételből a rossz 
forrás miatt. 
Javaslat: Saját anyagból készüljenek. Ha a 
tétel alapjairól tényleges tudásuk van, akkor 
még rossz felelet esetén is lehet segíteni 
kérdésekkel. Ha azonban a tudásuk csak 
bemagolt szöveg, akkor erre nincs lehetőség, 
mert nem tudnak semmi mást, mint a leírt 
vázlatot. Emellett szinte általános gyakorlat, 
hogy aktualitásokról, összefüggésekről 
kérdeznek az államvizsgán, amit 
kizárólag a kész tételek alapján nem lehet 
megválaszolni. 

A szakdolgozat prezentációja 
a komplex záróvizsgán

Tévhit: A védés során előadom a prezentá-
cióm, és felkészülök a bírálók által megadott 
kérdésekre. Az nem fordulhat elő, hogy mást 
kérdeznek a dolgozatomból. („Ha valamit 
nem értenek a záróvizsga-bizottság tagjai, 

hát nézzék meg a dolgozatomban, végül is 
nem tudhatom kívülről.” Ez sajnos elhang-
zott egy hallgató válaszában!)

Tény: A komplex záróvizsga-bizottság tagjai 
bármit kérdezhetnek a dolgozattal kapcso-
latban. Egyáltalán nem biztos, hogy csupán 
a szakdolgozat bírálói által feltett kérdések 
fognak elhangozni. Az államvizsgán a szak-
dolgozatra kapott jegybe a prezentáció és 
a kérdésekre adott válaszok színvonala is 
beszámít. 

Javaslat: A tanszékek által tartott próbavé-
désen mindenképp célszerű próbavédéssel, 
vagy legalább érdeklődőként részt venni. 
A dolgozatukkal kapcsolatos minden szak-
mai kérdésre készüljenek fel, kövessék nyo-
mon a dolgozat lezárása utáni változásokat 
akár egy adott vállalatról, akár általánosabb 
témáról legyen is szó. Meg kell tudni véde-
ni a dolgozatukat, érvelni az álláspontjuk 
mellett. Ha bírálói kérdéseket kapnak, arra 
korrekten és tényekkel alátámasztva vála-
szoljanak. 
A júniusban záróvizsgázóknak még van esé-
lyük megfontolni a jótanácsokat! 

Germánné Vastag Györgyi

Tévhitek, tények, javaslatok 
a komplex záróvizsgákról I.

ÁVF-ÁLLÁSBÖRZE NAP
Május 11-én sikeresen lezajlott a 13. ÁVF-Állásbörze Nap. A babo-
násoknak üzenem: a 13-as szám ezúttal egyáltalán nem okozott 
balszerencsét, sőt!

Az idei év hozta el Nektek a legtöbb kiállítót, 
illetve a legszínesebb, legszerteágazóbb prog-
ramokat. A kerekasztal beszélgetések során 
találkozhattatok védnökeinkkel, és jobban 
megismerhettétek munkásságukat. Számos 
szakmai program – próbainterjúk, Assessment 
Center, készségfejlesztés − segítette fejlődé-
seteket. Azonban a szervezők a szórakozta-

tásotokról sem feledkeztek meg. Olyan előadók emelték a nap 
fényét, mint Cozombolis, Kállay-Saunders András és Aranyosi Péter. 
A lányok szépségét a smink és fodrászszoba támogatta, mind-
eközben a fiúk kipróbálhatták magukat az autós szimulátoroknál. 

Kóstolhattatok finom kávékat, borokat és teá-
kat. Megnézhettétek Léber Barbara divatbe-
mutatóját, valamint egy show-tánc produkci-
ót is. Egyszóval igyekeztünk, hogy mindenki 
jól érezze magát, és megtalálja a számára 
legmegfelelőbb időtöltést. 
Őszintén reméljük, hogy hasznosan és vidá-
man telt azoknak a napja, akik ellátogattak 
az eseményre. Végezetül pedig egy felhívás a 
másodéves GM-eseknek: Készüljetek! Jövőre 
Ti jöttök!

Blonszki Renáta
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Szenzációs eredményeink 
a XXX. Jubileumi OTDK-n!

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető BELSŐSÉGEK

Az elmúlt hetek-
ben sikeresen 
lezajlottak a 
hallgatói kép-
viselőválasztá-
sok. Az alábbi 
hallgatók kép-
viselnek benne-
teket:  

Gazdálkodási és menedzsment szakon:
Bálint Vivien, Hauser Gábor, Kalászdi Zsófia, 
Kovács László, Schumicky Mária, Szöllős Gábor

Nemzetközi tanulmányok szakon:
Mordavszky Elvira

Közszolgálati szakon:
Pataki Kata

Reklámszervező szakmenedzser szakon:
Kulcsár Anett

Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
szakügyintéző szakon:
Frank Balázs

Vállalkozásfejlesztés mesterszakon:
Pélyi Veronika

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki sza-
vazatával hozzájárult a sikeres Hallgatói 
Önkormányzati választásokhoz.

HÖK HÍR
Ha záróbuli, akkor az ÁVF NITE csapata 
tudja a legjobban, hogyan adja meg a mód-
ját! Hozzávalók:

a pesti éjszaka legbulizósabb  
 szórakozóhelye

gyönyörű hostess lányok
italakciók garmada
welcome drink az érkezőnek
verhetetlen szponzorok
DJ. Membrane

Mivel ünnepelni társaságban a legjobb, 
az utolsó bulinkat az Óbudai Egyetemmel 
karöltve rendeztük meg. A Kandó HÖK DJ 
versenyt hirdetett, amelynek döntőjéhez 
a NITE adta a teret. Már kora este megér-

kezett a négy legjobb DJ, hogy összemérjék 
tehetségüket az utolsó nagy összecsapáson. 
Aki nem jött el, bánhatja, fergeteges parti 
volt! Közel ötszázan buliztunk, az ajtóban 

gyönyörű hölgyek kínálták a welcome 
drinket, a pultnál a bőség zavarában azt 
sem tudtuk, melyik italakcióból válasz-
szunk. Ha mindez nem lett volna elég, 
az EFOTT standnál heti belépőt lehetett 
nyerni a nyár egyik leglátogatottabb fesz-
tiváljára. Felejthetetlen bulikban gazdag 
nyarat kívánunk Nektek, találkozunk szep-
temberben a nyitópartin!

Bokodi Eleonóra HÖK

Április 16-án ért véget a XXX. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia 
Közgazdaságtudományi Szekciójának 
záróünnepsége a gödöllői Szent István 
Egyetemen. Főiskolánkat tizenegy hall-
gató képviselte nyolc dolgozattal. Nézzük, 
kikre vagyunk a legbüszkébbek:
 
Bachusz Norbert I. helyezést ért el, külön-
díjat kapott. Konzulense Böcskei Elvira főis-
kolai tanár. 
Fikó István Nacsó szintén I. helyezett lett 
két különdíjjal! A témavezetője Tóth Margita 
főiskolai tanár. 
Fekete Nikolett Anna és Fekete Regina Éva 
II. helyezéssel büszkélkedhet, konzulensük 
Rétallérné Görbe Éva főiskolai docens és 
Gébler József mestertanár. 
Palotay Noémi és Tóth Kathrin különdíjban 
részesültek, Szalai Ibolya főiskolai docens 
témavezetésével indultak a versenyen. 
Szép prezentációkat tartottak dolgozatukról 
Anduska Beatrix és Szeleczki Péter, Fekete 
Erika, Köles Bertalan és Nyilasi Aletta. 
A Társadalomtudományi Szekcióban a 
Zsigmond Király Főiskolán hárman képvi-
selték főiskolánkat, s védték meg dolgozata-

ikat: Beta Viktória, Deli Krisztina és Oláh 
Eszter. 
A hallgatók mellett kilenc ÁVF-es oktató 
dolgozott a tagozati bírálóbizottságokban, 
és bírált el fejenként 6-8 dolgozatot.
Minden hallgató, aki eljut az országos verse-
nyig, már önmagában nyertes, és garantáltan 
kimagasló eredmény áll mögötte. Köszönjük 
nekik, hogy iskolánk hírnevét öregbítik, és 
növelik diplománk értékét.

Két év múlva itt a helyed!
Nem tudom, ki miként gondol egy OTDK ver-
senyre. Én bevallom őszintén, nem támasz-
tottam nagy elvárásokat a rendezvénnyel 
szemben, de kellemes csalódás ért. Annyi 
biztos, hogy a gödöllői versenyen nem vol-

tak nagy izgalmak, feszült légkör és ijedt, 
vagy rivalizáló hallgatók, hiszen aki idáig 
eljutott, már mind bizonyított. Baráti, csa-
ládi légkört teremtett az, hogy a tanáraink, 
konzulenseink, barátaink mellettünk vol-
tak, együtt ebédeltünk, vacsoráztunk velük, 
végignézték az előadásainkat, és mindenben 
támogattak minket. Számos új barátság is 
született más főiskolák és egyetemek hallga-
tóival, ami jól jött este a táncolás közben, és 
asztalfoglalásnál az ételkülönlegességekben 
gazdag fogadáson. Emellett a jó hangulatról 
a színvonalas, fiatalos, és pörgős progra-
mok gondoskodtak. A Stand Up Comedy-n 
külön OTDK-s vicceket meséltek nekünk, 
s szem nem maradt szárazon a nevetéstől. 
Ezt követte egy Swing-bemutató, Rock and 
Roll koncert, majd a hajnalig tartó záróbulin 
olyan zenékre táncolhattunk, hogy egyszerű-
en nem tudtuk elhagyni a táncparkettet.
S végül a záróünnepségen megkaptuk a díja-
kat, és egy életre szóló élménnyel lettünk 
gazdagabbak. Két év múlva lesz újra OTDK, 
szóval mindenki előtt két teljes év áll, hogy 
eljusson idáig, és saját maga tapasztalja meg, 
hogy ez sokkal több egy átlagos versenynél. 

Fekete Regina Éva

ÁVF NITE záróbuli
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rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Horváth Nikolett
rovatvezető

A Tanár úr nem pedagógusként kezdte 
karrierjét, hiszen mint ez 
a főiskolán köztudott, a Szerencsejáték 
Zrt. vezérigazgatója is volt korábban. 
Elmondaná, hogyan került a tanári 
pályára, és milyen hatással volt 
ez a váltás az életére?

Történelem szakon végeztem, így „jogosít-
ványt” kaptam arról, hogy taníthatok. Törté-
nelmet azonban soha nem oktattam. Életem 
úgy alakult, hogy néhány évig egy vezető-
képző intézményben szervezés-vezetést ta-
nítottam. A legtöbb időt azonban gyakorló 
vezetőként töltöttem különböző beosztások-
ban. A nyugdíjazásom után hívtak az ÁVF-re, 
ahol egy akkor induló tantárgyhoz kerestek 
oktatót. Örömmel vállaltam a feladatot, úgy 
éreztem, talán adhatok valamit korábban 
szerzett tapasztalataimból, és abból, amit 
egykori vezetőimtől tanultam. Annak is örül-
tem, hogy újra hasznos és értelmes szellemi 
munkát végezhetek. Döntésemben befolyá-
solt, hogy fiatalok között lehetek, akiket ked-
velek. Reméltem – és ebben nyugodt szívvel 
állítom, hogy nem tévedtem – ők is hatnak 
rám fiatalságukkal. 

Milyen pozícióban kezdett a Szerencsejá-
ték Zrt.-nél, mennyi idő volt, míg eljutott a 
vezérigazgatói székbe, és mit gondol, mi-
nek köszönheti ezt a felfelé ívelő karriert?
Vezérigazgató-helyettesként kezdtem, majd 
három év elteltével az elnök-vezérigazgató 

váltáskor a tulajdonosi jogok gyakorlói en-
gem választottak. A vállalathoz kerülésem-
kor már rendelkeztem vezetői tapasztala-
tokkal, de semmilyen ismeretem nem volt a 
szerencsejátékról. Az első évben átlagosan 
napi 12-14 órákat dolgoztam. Tapasztalatom 
szerint a befektetett energia a legtöbbször 
megtérül. Egy idő után jelentkeztek az ered-
mények. Minden korábbi időszakhoz képest 
jelentősebben nőtt az árbevétel és a profit, új 
játékokkal bővült a paletta. Természetesen 
ez nem csak az én munkám eredménye volt. 
A csapatépítés az, amire én mindig különös 
figyelmet fordítottam. 

Mint az AMT mestertanára, jó néhány 
tantárgy keretein belül találkoznak Önnel 
a hallgatók. Van olyan tantárgy, amelyet 
különösen szívesen oktat?
Egyértelműen a Vezetési és szervezési isme-
retek az, amit a legszívesebben tanítok, mert 
úgy érzem, a vezetés területén rendelkezem 
a legtöbb ismerettel és tapasztalattal, amit 
átadhatok.

Nem bánja, hogy a kötelező tantárgyak 
miatt kevésbé van személyes kapcsolata 
a hallgatókkal?
Ez a kérdés hozzásegít, hogy komolyabban is 
elgondolkodjak ezen. A tehetséggondozás és 
a gyakorlatok, tréningek miatt nem érzem, 
hogy így lenne. Akikben reménységet lát az 
ember, azokkal külön is foglalkozni kell, és 
sajnálom, hogy a magyar felsőoktatásban 
inkább a „tömegesség” érvényesül. Fontos 
az ismeretek átadása, azonban ez kevés. Jó, 
ha az oktatás gyakorlatias, de többre van 
szükség. Marx György fizikus professzort 
idézve: „A diák az nem bögre, amelyet meg 
kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell 
lobbantani”.

Az oktatáson és a cégvezetésen kívül 
számos könyvet is publikált már. Könyvei 
jelentős részét társszerzőkkel készítette. 
A közös alkotás szokott valamiféle 
nehézséget okozni a munkálatok során?
1989-ben, a rendszerváltáskor alapítottunk 
egy könyvkiadással foglalkozó vállalkozást, 
amelynek azóta is ügyvezető igazgatója va-
gyok. Az azóta eltelt időben közel ezer könyv 
elkészítésében működtem közre ilyen-olyan 
formában. Az ember természetesen csak 
olyannal kezd közös munkába, akiről tud-
ja, hogy együtt tud vele működni. Persze ez 
nem azt jelenti, hogy ne legyen a másiknak 
ellenvéleménye. A közös munka néha viták-
kal is jár, ám a nézeteltérések az alkotó fo-
lyamat velejárói, és elősegíthetik a sikeres 
megoldásokat.

Tervezi a közeljövőben, hogy ismét 
publikálni fog?
Tudja, az én koromban már nem az időm-
mel, hanem az erőmmel kell gazdálkodnom, 

de valamikor a közeljövőben tervezzük a 
Bevezetés a szervezetbe jegyzet átdolgozott 
kiadásának elkészítését.

Az oktatás és a publikálások mellett 
mi a hobbija?
Ha van rá időm, modellezek. Gyerekkorom-
ban működő repülőgépmodelljeim voltak, 
most autókat gyűjtök. Van egy jól berende-
zett műhelyem és temérdek szerszámom. 
Sokszor úgyis megveszek szerszámokat, 
hogy tudom, valószínűleg sosem fogom 
használni. Ez valószínűleg azért van, mert 
imádok minden emberi alkotást, amit fejjel 
és kézzel alkottak. Az elmén kívül a szerszá-
mok azok, amikben kódolva vannak a jövő 
alkotásai. A modellautókon kívül festmé-
nyeket és fafaragásokat is gyűjtök. Nem csak 
szeretem, de sokszor birtokolni is akarom a 
szépet.

Úgy hallottam, hogy a szakdolgozat-
konzulensi feladatok eléggé 
megterhelőek a tanárok számára, mert 
ezt a tantárgyi és egyéb kötelezettségek 
mellett végzik. Önnek mi erről 
a személyes tapasztalata?
Én úgy tartom, hogy a szakdolgozat sokkal 
fontosabb, mint ahogyan azt sokan gondol-
ják. Ez a hallgató első igazi összetett, komp-
lex munkája, amiben megmutathatja, mit 
tanult. Ha mondhatom, a főiskolai tanulmá-
nyok legfontosabb része. Nem szabad, hogy 
kudarcot valljon a készítője. Ha nyomasztja 
a feladat, kedvet kell neki csinálni. Ha meg-
akad, segíteni kell. Ha elfárad, erőt kell adni. 
A konzulensen is múlik, hogy értelmét lássa 
munkájának a dolgozat írója. Ebben pedig 
nekünk, tanároknak is nagy a felelősségünk. 
A szabályzat minimum három konzultáci-
ót ír elő, ez nálam még sosem volt elég. Ki 
merem jelenteni, ezt a feladatot én soha nem 
tartottam terhesnek. 

Az idei ÁVF-Állásbörze Nap fő témája 
a „tehetség”. Azt mondják, mindenki 
tehetséges valamiben, csak fel kell 
fedezni, miben. Ön mit gondol, 
van ennek valami bevált módja?
Az ember gyerekként önkéntelenül is keresi 
önmagát. Én is sok „minden” szerettem vol-
na lenni. Mindig időben abbahagytam azt, 
amihez nem volt tehetségem. Ha éreztem, 
hogy a többiek lehagytak valamilyen terü-
leten, és nincs lehetőségem a felzárkózásra, 
akkor befejeztem. Hamar abbahagytam pél-
dául a zongorázást és a rövidtávfutást, de 
nem gondoltam, hogy semmihez sincs tehet-
ségem. Éreztem, tudtam, hogy előbb-utóbb 
megtalálom azt, amiben jó vagyok. Mindig 
szerettem és tudtam csoportban dolgozni, 
és bár nem akartam vezető lenni, a többiek 
akként kezeltek. Ez segített, hogy higgyek 
önmagamban. 

Kovács Norbert

„…mindig tudtam, mikor, mit kell 
abbahagyni… néha talán azt is, 
mit és hogyan kell elkezdeni…” 

 ARC

Gébler József
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KARRIERARC

Karcza György, az ÁVF-Állásbörze 
Nap főkoordinátora
A főkoordinátor szerepe nem kis 
munkával járó feladat. Hogy kaptad meg 
ezt a pozíciót?

Az AMT-n komoly kiválasztási folyamat zaj-
lott. A hallgatók jelentkezhettek vezetőnek. A 
tanárok döntötték el személyes beszélgetések 
alapján, hogy ki mire alkalmas, illetve kit milyen 
vezetői pozícióval fognak megbízni. A meghall-
gatásnak köszönhetően engem ért a megtisztel-
tetés, hogy ennek a rendezvénynek a hallgatói 
főkoordinátora lehettem, ami hatalmas felelős-
ség és nagy lehetőség volt számomra.

A csoportokat és a feladatokat bizonyára 
nem volt könnyű kiosztani.
Mi ennek a menete?

A tantárgyi útmutató alapján nyolc csoportot 
kellett létrehozni, nyolc vezetővel a csapatok 
élén, és szükség volt egy főkoordinátor-he-
lyettesre is. Viszont az egyes teamek mun-
kájának koordinálása, illetve az információk 
lehető legoptimálisabb áramlásának kialakí-
tása már a mi munkánk eredménye. Minden 
csoportba körülbelül húsz fő került, de ez a 
létszám attól is függött, hogy egy-egy team-
re mennyi munka várt. Volt egy internetes 
regisztráció, ahol minden hallgató beírhat-
ta, melyik csoportban szeretne dolgozni. 
A tanárok elsősorban e szerint alakították 
ki a csapatokat. Ha egy helyre viszont túl 
sokan jelentkeztek, átcsoportosították őket, 
de próbálták figyelembe venni a hallgatók 
szakirányát és érdeklődési körét.

A rendezvény megszervezése nem pár 
hetes munkával jár. Pontosan mióta folyik 
a szervezés? Mik voltak az első lépések?

Az egész már decemberben elkezdődött a 
regisztrációval, majd januárban történt a 
kiválasztás, és február elején elindult az 
egész tervezési folyamat. Első lépésben tisz-
táztuk, hogy kinek milyen feladata, hatáskö-
re, döntési jogköre van. Megbeszéltük, hogy 
a vezető a csoportját milyen módon moti-
válja, koordinálja, mert az egész szervezés 
alapja a 160 ember összefogása és munkára 
bírása, ami nem egyszerű feladat. Egyébként 
május 11-én a feladatok egy része lezárult, 
de sok utómunkálat van még hátra.

A szervezés folyamán mindig adódnak 
kisebb-nagyobb problémák. 
Hogyan sikerült megoldani ezeket?

Ezekben az esetekben helyettesemmel, Kis 
Klaudiával próbáltunk úrrá lenni a kiala-

kult helyzeten. Volt olyan is, hogy tanári 
segítség kellett a vitás dolgok kezelésére. 
Minden vezetőnél, nálam is előfordultak 
hibák, hiszen mi is csak most tanuljuk 
egy rendezvény megszervezését, lebo-
nyolítását.

Gondolom a háttérből
támogattak benneteket, mivel nem úgy 
születnek az emberek, hogy mindent 
azonnal profi módon tudnak. 
Kik voltak azok, akik segítettek titeket 
a munkátok során?

Az AMT tanárai és a Karrier Iroda segítették 
a nyolc team munkáját. Csapatonként volt 
egy felelős tanár, aki a csapat vezetőjével 
folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Görbe 
Éva tanárnő mentorált engem és a helyette-
semet. Ki szeretném emelni Pap Juliannát, az 
AMT ügyintézőjét, ő is rengeteg munkát vég-
zett, ott volt a vezetői üléseken is. Bárkinek 
volt kérdése, hozzá mindig fordulhattunk. 

Százhatvan ember elég sok. Nehéz volt 
összekovácsolni és csapatmunkára bírni 
a szervezésben résztvevő hallgatókat? 

Mindig vannak olyanok, akik ki akarják 
húzni magukat a feladatok alól, és nem 
mutatnak érdeklődést. Próbáltuk azokon a 
hallgatókon keresztül motiválni őket, akik 
önként, aktívan vettek részt a szervezés-
ben, és mindent megtettek a cél érdekében. 
Elejétől kezdve azt hangsúlyoztuk, hogy egy 
csapat vagyunk, és mindenkinek az ötleteire 
számítunk.

Maga az egész ÁVF–Állásbörze Nap 
megszervezése, és az emberekkel való 
együttműködés nagy felelősséggel jár, 
de mi jelentette számotokra a legnagyobb 
kihívást ezek közül vagy ezeken kívül?

Korábban még soha nem szervezték ilyen 
sokan az ÁVF Napot, és százhatvan ember 
koordinálása hihetetlenül nehéz. Minden 
emberrel szót érteni, őket motiválni, egysé-
gesen mozgósítani sokkal bonyolultabb, 
mint korábban a 70-80 embert. Ez volt a 
legnagyobb kihívás.  De úgy érzem sikerült 
kézben tartani az egész évfolyam munkáját, 
ennek köszönhetően egy nagyon nagysikerű 
rendezvényt bonyolítottunk le, hallgatótár-
saink, tanáraink és a külső közreműködők 
megelégedésére.

Karsay Marcella



SUDOKU

KERESZTREJTVÉNY

Ki is az igazi 
tehetség?
A YouTube megjelenésével egyre több tehetséges embert ismer-
het meg a világ. A híressé vált sztárok között viszont jó páran 
éppen tehetségtelenségükkel értek el kimagasló sikereket. 

 A norvég Lasse Gjertsen például az elmúlt egy hónapban úgy vált 
saját készítésű zenei videójával sztárrá a YouTube-on, hogy egyál-
talán nem ismeri a hangszereket. Gjertsen leült egy dobfelszerelés 
elé, és végigpróbálgatta az ütemeket, majd átült a zongorához 
klimpírozni. Ezeket a hangmorzsákat egyenként videóra vette, 
majd a Fruity Loops zeneszerkesztő szoftverrel hallgatható egy-
veleget komponált saját esetlen hangszeres „játékaiból”. Az elsőre 
elég pepecselősnek tűnő „zenélés” nem is annyira bonyolult: 40 
különböző dobütést és 130 különböző zongoramelódiát kellett a 
megfelelő sorrendbe rendeznie, mesélte a napokban Gjertsen a 
Wall Street Journal újságírójának. Honnan jött az ötlet? A norvég 
fiatal három éve − amikor még egy brit művészeti iskola növendé-
ke volt − készítette el első stop-motion videóját. Akkor a szájdo-
bolás jellegzetes hanghatásaiból vágott össze egy videót, de taná-
rának nagyon nem tetszett a végeredmény. Nem úgy a YouTube 
közönségének. Főként a mostani, második klip hozta meg a sikert. 
Gjertsen azt nyilatkozta, a népszerűség talán karrierjén is segíthet. 
Az egyelőre otthon ücsörgő fiatal ugyanis több állásajánlatot is 
kapott a dobos-zongorás produkció világsikere után.

Horváth Mátyás

1   Afrikai állam
2   Faforgács
3   Építész (Miklós)
4   Első kábelhídunk

5   Új-Zéland autójele
6   Csokoládémárka
7   Bókol
8   Gitáros (John)
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Horváth Mátyás
rovatvezető

Aranyköpések 
mindennapokhoz
Ha a tanulás naggyá tesz, akkor tanuljanak a törpék!

Az alkohol nem oldja meg a problémákat  – bár a tej sem.

Ha tudnám, melyik bunkó találta ki, hogy a „selypítek” ige 
S betűvel, a „raccsolok” pedig R betűvel kezdődjön!

Az önbizalom az a nyugodt, magabiztos érzés, ami 
pofáraesés előtt eltölti az embert.

Fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép idők 
az most van.



Magyar sportsztárok

Az idei ÁVF–Állásbörze Nap sem telt el 
sportesemény nélkül, ahol passzív és aktív 
résztvevői is lehettünk a rendezvénynek. 

Az aulában birkózóbemutató volt neves 
versenyzőkkel, Struhács György, a Magyar 
birkózó válogatott szövetségi kapitánya 
több sikeres tanítványát is elhozta hozzánk. 
Itt volt Bácsi Péter Európa-bajnok, Fodor 
Zoltán olimpiai ezüstérmes, Korpási Bálint 
főiskolai VB ezüstérmes és Lőrincz Tamás 
Európa-bajnok. A kapitány narrálása mel-
lett testközelből szemlélhettük, ahogy a fiúk 
szó szerint püfölték egymást, néha már-már 
ijesztően hangos volt a csattanás, amikor 
a színpadhoz vágtak valakit. Az aulában 
negyedórára megfagyott az élet. Mindenki 
tátott szájjal figyelte a birkózókat, de főként 
a lányokról mondható ez el – persze a fiúkat 
is lekötötte, csak őket teljesen más szem-
pontok miatt. Aktív résztvevői is lehettünk 
az ÁVF - Állásbörze Napnak, ha beneveztünk 
a versenyekre. Az autósport szerelmesei 
számára, vagy csupán azoknak, akik sze-
retnének egy jót szórakozni, rendelkezésre 
állt egy autószimulátoros terem. Ki lehe-
tett próbálni a gépeket csak pihenésként 
két program között, de akár versenyzőként 
is indulhatott a nagyérdemű. A versenyen 
több mint százan indultak, s a végén az első 
hármat újra versenyeztették, így alakult ki 
a Raduányi Zoltán, Kovács Bence, Balogh 

Ferenc sorrend. Jutalmuk egy-egy autós aján-
dékcsomag volt. Nem utolsó sorban idén is 
volt a mindenki által nagyon kedvelt csocsó 
is. A „Kisteraszon” négy asztal várta a játé-
kos kedvű asztali focistákat.  Idén sem csak 
futball került négy lábra, hanem a tavaly is 
nagy sikert arató asztali jégkorong is. Talán 
a budapesti világbajnokság után még többen 
kedvet kaptak hozzá. Visszakanyarodva a 
focihoz, azaz a csocsóhoz, itt kétfős csa-
patokban meg is mérethették magukat a 
versenyezni vágyók. A két döntős csapat 
(1. Tóth Balázs, Klement Péter, 2. Balog 
Ferenc, Kovács Bence) jutalomban részesült, 
valamint a legkiemelkedőbb hölgy játékos 
(Margittai Brigitta) különdíjat kapott.  

Süveges Péter

Sport az ÁVF-Állásbörze Napon is!

Ha a sportban tehetséges embereket akarunk látni, nem árt, ha 
az egyéni sportot űzők körében is szétnézünk. Magyarország 
atlétika és vízi sport tekintetében nagyhatalom, a többi „hagyo-
mányosnak” mondható ágazatban is gyakran előkelő helyen vég-
zünk. De mi a helyzet egy olyan sporttal, aminek magyarországi 
múltja szinte nincs?

Láss csodát: Kun Ádámnak 
köszönhetően a Flatland BMX-
ben is felértünk a csúcsra! A 
nyíregyházi srác saját maga 
által kitalált trükkökkel nyerte 
meg a 2010-es kölni bringás 
világversenyt, a BMX Masters-t. 
Ádám elhivatottságát bizonyít-
ja, hogy nem sablon trükköket 
mutat be, ő maga kreálja azo-
kat, amit egy neves BMX gyár-
tó cég az ő nevével fémjelzett 
biciklivel díjazott. A bajnokság 
után már mondhatnánk, hogy 
nincs hova fejlődni, nincs már 
mit elérni, de ő továbbra sem 
pihen meg. Kisebb versenyeken 
is részt vesz, már csak azért is, 
mert ugyanazok a versenyzők 
indulnak azokon is, mint a vb-n. 
Tehát a mezőny erős, gyakorol-

ni folyamatosan kell, főleg mert 
nincs különösebben kialakult 
magyar háttere ennek a sport-
nak. A másik aktuális sport-
tehetségünk Kovács Péter, aki 
freestyle fociban győzte le a 
világot. Bár a magyar foci vala-
ha jó volt, még mindig sokan 
emlékeznek az aranycsapatra 
szerte a világon, és a mostani 
válogatottunk is feltörekvő-
ben van. A freestyle foci ettől 
teljesen eltér, és a BMX-hez 
hasonlóan nem túl elterjedt 
hazánkban profi szinten. Ez a 
műfaj inkább hajaz a zsong-
lőrködésre, mintsem a focira. 
Éppen ebből következik, hogy 
világszínvonalon való űzésé-
hez nagyon sok gyakorlásra és 
persze tehetségre van szükség. 
A sportág lényege, hogy adott idő alatt a legtöbb trükköt kell bemu-
tatni, amiket aztán a zsűri pontoz. A tokaji futballista a francia Sean 
Garnier ellen diadalmaskodott az abu-dhabi-i Masters Of The Game 
nevű versenyen, aki a freestyle foci legjobbjának számított – eddig. Mi 
kell tehát a sikerhez? Tehetség! Tehetség, de ne feledkezzünk meg a 
szorgalomról sem. 

Lovack Richárd
Kun Ádám

Kovács Péter
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Vathy György 
GM/N/IV.

Sokszor éreztem, hogy a sportokhoz van 
tehetségem. Sok mindent kipróbáltam, 
könnyen ment, voltak jóleső apróbb sike-
reim, de a kitartásom gyengesége miatt 
nem lehettem igazán sikeres eddig. Ezen 
javítanom kell, ki kell választanom egy 
dolgot, amit szeretek, és csinálni, küzdeni 
érte. Jelenleg a táncot szeretem, és ebben érzem, hogy sikeres 
lehetek. Versenyezni akarok, és ehhez minden feltételem adott, 
már csak oda kell tennem magam. Ez a kulcsa az igazi sikernek!

Gasparik Géza 
GM/N/III.
A gond az, hogy én nem érzem 
magam tehetségesnek. Inkább talp-
raesettségként definiálnám a tehet-
séget. Azt tartom igazán tehetsé-
gesnek, aki a jég hátán is tud érvé-
nyesülni az életben. Úgy érzem, én 
abban vagyok „tehetséges”, hogy ki 
tudom használni az élet adta lehe-
tőségeket. Ezalatt azt értem, hogy a 
kapott lehetőséggel tudni kell élni, 

és abból a lehető legtöbb előnyt kovácsolni! Persze ez sok 
munkával jár!

Eiler Judit GM/N/III.
Az ÁVF – Állásbörze Nap szervezése kap-
csán rengeteg kihívással nézek szembe. 
Programszervező-team vezetőként igyek-
szem helyt állni. Úgy érzem, nagyon sok 
múlik azon, hogy megfelelően tudok-e 
irányvonalat mutatni csapatunknak, az 
ellenőrzés jól működik-e a részemről. 
Ezekre igen nagy figyelmet, munkát 
fordítok, hogy magamnak is azt tudjam 
mondani, igen, ebben jó vagyok!

Mindenkiben rejlik tehetség. 
Te miben érzed magad a legjobbnak?

Szegedi Szabina
Tehetséges vagyok 

a mosolygásban, 
mások megmosolyogtatásában;

a kora reggeli vidám ébredésben, 

a napok örömeinek értékelésében;

abban, hogy ezt másoknak is átadom, 
s mindezt rímekbe foglalom.

Vigh László
Szerintem mindenki tehetséges vala-
miben! Ezt úgy értem, hogy az átlag-
tól néhány dologban pozitív és negatív 
irányba is eltérünk. S amiben kiemelke-
dünk másokhoz képest, az a tehetség. De 
ez azzal is jár, hogy más dolgokban átlag 
alattiak vagyunk, tehetségtelenek. Na, én 
például az éneklésben biztos tehetség-
telen vagyok, viszont még állásinterjúk 
végén is megjegyzik, hogy nagyon krea-
tívnak tartanak. Ez akkor az én tehetsé-
gem. Azért ez, mert sok értékes tulajdonságom van ugyan, de 
azok megtanultak. A tehetség pedig olyan jellemző, ami nem 
tanulható.

Tóth Kathrin GM/N/III.
Tény és való, hogy mindenkiben rejlik vala-
miféle tehetség. A kérdés csupán az, hogy mi 
is az? Én személy szerint nem érzem magam 
különösebben tehetségesnek. Úgy vélem, 
hogy mindazt, amit eddigi életem során elér-
tem, a kitartásomnak és szorgalmamnak 
köszönhetem. Ezzel kapcsolatosan az én mot-
tóm, amit ajánlanék is mindenki figyelmébe: 
Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Azonban, 
ha valamit mégis csak ki kellene emelnem, akkor az a kitartásom 
és a szervezőkészségem. Végezetül pedig mindenkinek azt javaslom, 
hogy merjen álmodni, és azért küzdeni!

Gyuricza Krisztina 
GM/N/III.
A tehetség mindenkiben ott rejtőzik. Még 
ha nem is lesz belőlünk Milan Kundera 
vagy Ayrton Senna, akkor is törekednünk 
kell, hogy ráleljünk arra, amit jobban 
tudunk csinálni, mint mások. Úgy gondo-
lom, hogy nekem még nem sikerült ezt 
felfedeznem, de kezd körvonalazódni, 
és ez megnyugtat. Így kezdetnek azt tud-
nám mondani, hogy könnyen teremtek 
kapcsolatokat, a problémákat kihívás-

nak tekintem, és tudok hatni az emberekre. Hogy ebből mit 
hozok össze? Kérdezzetek pár év múlva…

Pölöskey Istvánné
Egészségügyi dolgozóként 27 évig emberek-
kel dolgoztam. Miután nyugdíjba mentem, 
rövid idő múlva újra beálltam az aktív dol-
gozók sorába, és ismét emberekkel foglalko-
zom. Ezért úgy érzem, hogy ebben vagyok a 
legjobb.
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A tehetségszikrák szakértője
Dr. habil Gyarmathy Éva
Az idei ÁVF-Állásbörze Nap védnöke, az 
MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudo-
mányos főmunkatársa, 1992 óta a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság vezetőségi 
tagja, valamint 2008-tól a World Council 
for Gifted and Talented magyar képvise-
lője. Számos tanulmány szerzője, a hazai 
egyetemek jól ismert óraadó tanára.

Kognitív pszichológia, intelligencia, 
tehetség, diszlexia, tanulási zavarokkal 
küzdő tehetségek, információfeldolgozási 
sajátosságok, magatartás-  
és személyiségzavarok állnak tudományos 
érdeklődésének és tevékenységének 
középpontjában. Mi vezette erre a pályára?
Fontosnak tartom, hogy figyeljünk az érté-
keinkre, de sajnos azt látom, hogy iszonyú 
nagy pazarlás folyik a világban, s talán a 
szellemi az egyik legborzalmasabb. A tech-
nika fejlődésével párhuzamosan gondolko-
dásunk számos területe visszafelé alakul, 
ráadásul a szokás, a mindennapiság is elbu-
títja az embert, gyakran gátként működik. 
Be kell látnunk, hogy nem vagyunk egyfor-
mák, és vannak olyanok, akik többet, mást 
szeretnének elérni vagy megtudni, mint az 
átlag. Lehet, hogy az egyszerűséget választa-
ni kényelmesebb, de ha valakiben több van, 
akkor nem a kitaposott utakon kell járnia. 
Úgy gondolom, a lehetőségek megmutatásá-
val, s valódi képességeik és készségeik fel-
fedésével és kifejlesztésével segítenünk kell 
ezeket a fiatalokat, hogy szellemi értékeik ne 
vesszenek kárba.

Hogyan tudnak segíteni?
Egyrészről egy másféle gondolkodásmód az, 
amit szeretnék, ha minél szélesebb körben 
elterjedne. Az írásbeliség kifejlesztette a verbá-
lis, logikus, analitikus gondolkodást, tulajdon-
képpen azokat a készségeket helyezve előtér-
be, amelyekért a bal agyfélteke felel. Ez a 16. 
századi filozófiában egészen odáig vezetett, 
hogy megszületett Descartes azóta is sokat 
idézett, a tapasztalati élményeket teljesen meg-
kérdőjelező, a tiszta gondolkodást középpont-
ba helyező elmélete: cogito ergo sum – mondta. 
Azonban, ha szellemi működésünket beszűkít-
jük arra, amit az írásbeliség kitermelt, akkor az 
nagyon kevés dologra fog tudni válaszolni. A 
fejlesztésnek a teljes agy tevékenységére ki kell 
terjednie, azaz a jobb agyfélteke használatára – 
az érzések, fantázia, képek, mozgás területére – 
is, a különböző stratégiai játékok, művészetek, 
sportok segítségével. Ezeket a módszereket a 
mai technikával párosítva kialakíthatjuk azt a 
hidat, amely megteremti az összeköttetést a 
két agyfélteke között. Az érzékeket a tudomány 
szolgálatába állítva az magasabb szinten lesz 

művelhető, hisz a gondolkodási szekció csak 
akkor tud hatékony lenni, ha a másik is műkö-
dik. Tulajdonképpen ezt csináljuk a sajátos 
nevelési igényű tehetségeket segítő tanács-
ban. Egyre több az olyan gyerek, aki alapvető 
készségeket nem tud elsajátítani az iskolá-
ban, de közben nagyon jó gondolkodása van. 
Teljesen mindegy, hogy mit csinál az iskolában, 
ha valamiben tehetséges, akkor arra figyelni 
kell. Mindehhez persze meg kell teremteni a 
hátteret. A Géniusz Projektben több szinten 
segítünk a tehetséggondozásban, képzéseket 
szervezünk tanároknak, valamint ún. tehetség-
pontokat tartunk fenn, hogy ha van egy tehet-
séges gyerek, akkor legyen hová vinni. 

Nehéz a valódi tehetségek felismerése? 
Természetesen nem lehet mindenki tehet-
ség, de először mindenkire úgy kell nézni, 
mintha az lenne. Olykor az tűnik ki később, 
akiről elsőre nem is gondoljuk. Például 
Charles Darwint még 20 évesen is lassú 
gondolkodású és léha fiatalembernek tar-
tották, a mai világban egy ilyen emberről 
nem igen tudják elképzelni, hogy valamire is 
jó lenne. Pedig hát úgy tűnik, hogy azért ő is 
tud. Igaz, hogy húsz évig írta A fajok eredete 
c. művét – ami nem volt egy gyorsvonat –, 
de valójában ahhoz, hogy az ember igazá-
ból megváltoztasson valamit, egy életet kell 
rátennie. Ezeknek az embereknek a nagy 
része rendkívül öntörvényű, ezért gyakran 
viselkedési zavarban, vagy más problémá-
ban mutatkozik meg a tehetség, ami szin-
tén megnehezíti az azonosítást. Állandóan 
tehetségszikrák potyognak, de csak akkor lát-
juk meg, ha valami gyújtósra pottyan. A sak-
kozók azt mondják, hogy valószínűleg a világ 
legnagyobb sakkjátékosa még nem is látott 
sakkbábút! Ezért minél több lehetőséget kell 
adni, hogy a tehetség megmutatkozhasson, s 
jó lenne, ha a mindennapi oktatásba is több 
minden kerülne bele. Csak akarni kell, hisz’ 
egy műanyag pohár is elég eszköz lehet.

Egy komplexebb társadalmi 
összefüggésrendszerben vizsgálva hová 
vezethet a tehetségekre való odafigyelés?
Azt gondolom, hogy sokkal többen juthat-
nak el oda, hogy igazi teljesítményre legye-
nek képesek, így könnyebben tudunk a jövő 
lehetséges kihívásaira válaszolni. Régen 
évtizedekben mérték a változást, ma már 
években. Hogy merre fordul a világ, azt nem 
tudom, de minél több tehetségnek adunk 
lehetőséget, annál könnyebb lesz a változá-
sokhoz való alkalmazkodás. 

Mi az életfilozófiája?
Az ÁVF-Állásbörze Napon mondott megnyi-
tóm végén kiemeltem: válaszd a kihívást, és 

sikeres leszel. Amit felvállalunk, az mindig 
többé tesz. Engedni kell, hadd guruljon a 
labda. Mert amelyik megy, az le tudja körözni 
a másikat, azt, amelyik áll. Válaszd a kihí-
vást! Gurulj csak! S egy idő után – amikor az 
ember már úgy érzi, hogy elég erős – azt kell 
még hozzátenni, hogy válaszd a lemondást, 
és szabad leszel.

Mit ért szabadság alatt? 
Azt, hogy az ember megvalósíthatja önma-
gát. Van egy belső célja, amit szeretne, és 
megadja önmagának a lehetőséget, hogy 
ezt el is érje. Azok jutnak messzire, akik a 
nehezékeket ledobják magukról – őket lehet 
tehetségnek nevezni. Ha le tudok mondani, 
például nem köt a dohányzás, a drogok, 
nem akarok teljesen felesleges kütyüket fel-
halmozni magam körül, vagy nem számít, 
hogy azt mondják-e rólam, hogy én vagyok 
a legjobb pszichológus. Megyek, amerre én 
gondolom. Ez nem azt jelenti, hogy bármit 
megteszek, hisz’ ugyanúgy a társadalmon 
belül kell működnöm, csak nem várom az 
elismerést. Azt gyakran nem is azért kap-
ják az emberek, mert valamit teljesítettek, 
hanem azért, hogy irányítsák őket. Minél 
több dologról le tudunk mondani, annál sza-
badabbak leszünk. 

Mi az ön belső célja?
Visszakanyarodva az interjú elejére: amiért 
én dolgozom, az értékek megtalálása, azo-
nosítása, megtartása és fejlesztése, hogy ne 
vesszenek el feleslegesen, mert az az erőnket 
veszi el.

Köszönöm a beszélgetést!
Iricsek Zsuzsanna
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Szeretnél külföldön eltölteni pár hóna-
pot, de nem tudod még, hol, vagy hogyan 
indulj neki? Jelentkeztél Erasmusra, de 
nem nyerted el az ösztöndíjat? Itt egy 
újabb lehetőség azon lelkes hallgatók 
számára, akik külföldi élményekkel és 
tapasztalattal szeretnének gazdagodni.  
Ez alkalommal Keresztes Alexandra 2009-
ben végzett ÁVF-es hallgató ismertet meg 
bennünket a dán népfőiskolák adta lehe-
tőséggel.

Mivel foglalkozol a diplomád 
megszerzése óta?

Jelenleg a Corvinus Egyetem nemzetközi 
tanulmányok mesterképzésén tanulok. Idén 
végeznék, de kivettem egy kis szabadsá-
got, hogy jövőre újult erővel vágjak neki a 
szakdolgozatnak, államvizsgának. Jelenleg 
Toftlundban, Dániában vagyok, egy ún. nép-
főiskolán, bár elég félrevezető a fordítása a 
højskolen szónak. Ez tulajdonképpen egy 
középiskola utáni képzési forma. Nem ad 
végzettséget, de sok érdekes és hasznos 
dolgot lehet tanulni. Dániában ez nagy divat, 
szinte mindenki rászán fél évet az életéből. 
Sok népfőiskola van, mindegyiknek más a 
profilja. Az én iskolámnak a színház és zene, 
nekem a tánc a fő szakirányom. 

Hogy akadtál ennek a dániai 
lehetőségnek a nyomára?

Már több ismerősömtől is hallottam erről, 
mielőtt elkezdtem nézelődni az interneten. 
Létezik egy honlap, amin az összes iskola 
össze van gyűjtve, innen lehet válogatni. 
Egyes iskoláknak még angol nyelvű honlapja 
sincs, náluk nem érdemes ösztöndíj lehető-
ség után kutatni, mert általában dánul zajlik 
az oktatás. Érdemes eleve több iskolával is 
kapcsolatba lépni, mert nem mindegyik fog-
lalkozik ösztöndíj-programmal.

Milyen feltételeknek kell megfelelni, 
hogy kijuthass?

Igazából a népfőiskola pont arról szól, hogy 
mindenkit szívesen látnak. Tehát nem kell 
különösebb feltételeknek megfelelni, bár 
egy-két iskolában a dán nyelvtudás alap-
követelmény. Persze egy erősebb angol 
nyelvtudás mindenhova kell, de az is csak 
praktikussági okokból. Kezdőket is fogad-
nak, de ebben az iskolában inkább a maga-
sabb szintű oktatás a jellemző. Az ösztöndíj 
elnyeréséhez magyar állampolgárság kell, és 

sok-sok lelkesedés. A népfőiskolák jelszava: 
kedv, lelkesedés (lyst). 

Hogyan lehet jelentkezni?

Vannak szervezetek, akik vállalják, hogy 
némi felár ellenében intézik a jelentkezést, 
de közvetlenül az iskolával is kapcsolatba 
lehet lépni.

Milyen adminisztratív teendőkkel és 
költséggel jár a folyamat?

Nem sok adminisztrációs akadályt görget-
nek az ember útjába, ha szeretne itt tanulni. 
Az ösztöndíj majdnem a teljes tandíjat, szál-
lást és étkezési költséget fedezi. Iskolánként 
változó azonban, hogy milyen plusz költség 
(adminisztrációs díj, tanulmányút stb.) ter-
heli a pályázót. Általában 150 000- 200 000 
forintot, illetve az utazást a jelentkezőnek 
kell állnia. Ezen felül érdemes figyelembe 
venni, hogy Dánia rendkívül drága ország, 
különösen, ha látni is szeretne valamit belő-
le az ember. A népfőiskolák általában kis 
falvakban, erdő közepén helyezkednek el.

Mit profitálsz ebből?

Főleg élettapasztalatot lehet itt szerezni, 
abból jó sokat. Aki az angol nyelv fejlesztése 
céljából jönne ide, készüljön fel, hogy több 
dánt fog tanulni, mint angolt. Minden iskolá-

ban kell dánul tanulnia a külföldi diákoknak, 
sok helyen a nyelven kívül dán történelmet 
és kultúrát is.

Milyen a kinti élet, az emberek, szokások, 
kultúra? Mi tetszik különösen?

A dánok nagyon kedvesek és segítőkészek a 
külföldiekkel  –  mellesleg kiválóan beszél-
nek angolul –, azonban kissé távolságtartóak. 
Tetszik, hogy erősek a nemzeti érzéseik, és sok 
hagyományt megőriztek, de néha már túlzó-
an elzárkóznak az idegenektől. Kiváló okta-
tási rendszerük van, ami a gyakorlati tudásra 
épít a lexikális helyett. Az érem másik oldala, 
hogy sokan nem tudják, hol van pontosan 
Magyarország. Szinkronizált filmek helyett ere-
deti nyelven néznek filmeket, tévét, ezért (is) 
beszél mindenki folyékonyan angolul. Az erős 
szociális hálónak köszönhetően nagyon nagy 
jólétben élnek, például egy nyugdíjas majdnem 
a fizetése 100%-át megkapja nyugdíj formá-
jában. Sok dolgot át lehetne ültetni az otthoni 
életbe, de eleve más a mentalitás: itt az embe-
rek nagyon becsületesek. A szabályok betar-
tása alapvető követelmény, és ez nem csak az 
adófizetésről szól. Egy dánnak sosem jutna 
eszébe ingyen filmet vagy zenét letölteni az 
internetről.  A dán kultúra egyébként nagyon 
sok sajátos vonást hordoz; jellegzetesek az 
ételek, a szokások, az ünnepek, de hely szűke 
miatt ezek felsorolása helyett inkább javaslom, 
hogy tapasztalja meg mindenki saját maga. 

Tarczali Patrícia

Dán népfőiskolák, avagy 
„tanuld” a hobbid külföldön
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető  EXTERNÁLIÁK Tarczali Patrícia

rovatvezető
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A sikert hozó módszerek közül a magyar 
vállalatok a tehetség menedzselését sorol-
ják rövidtávon a harmadik, hosszútávon 
pedig már a második helyre. Ennek során 
az a feladat, hogy azonosítsák és kiemel-
jék a többiek közül a tehetséges munka-
társakat, mentorálják őket, majd pályájuk 
és eredményeik alapján döntsenek a foly-
tatásról vagy a módosításról. 

A HR-esnek nem kis nyomás alatt kell ezt 
a tevékenységet végezni, hiszen a tehet-
ségmenedzsmentnek pozitív és negatív 
hatásai egyaránt lehetnek. A cégen belül 
érdekellentétek születhetnek, a hierarchia 
egy adott szintjén vagy a szintek között 
egyaránt felszínre kerülhet az irigység. Az 
is előfordulhat, hogy a vezető a nála „ala-
csonyabban elhelyezkedő” munkatársra fél-
tékeny lesz annak tudása miatt. Részlegek 
kezdhetnek konkurenciaharcba, hogy tőlük 
kerüljön ki több tehetség, és jobb eredmé-

nyeket mutathassanak fel a cég vezetőinek. 
A dolgozók a konfliktusok miatt elveszthetik 
motiváltságukat, teljesítményük a munka-
helyi légkörrel együtt romolhat. Az ilyen és 
ehhez hasonló problémák elkerülésért van a 
HR-esnek kiemelt felelőssége.
Fontos az objektivitás kialakítása. Őszinte és 
nyílt kommunikációra van szükség vállala-
ton belül az összes lehetséges módszerrel. 
Ezek közé tartozik például az intranet, a 
személyes beszélgetés, az értekezlet vagy a 
vállalati újság.
A tehetségek közé csak az alkalmazottak 
5-10%-a kerül be, szűrésük többszintű. Az 
alapvető szűrés a képzettség és a nyelvtu-
dás, a továbbiak pedig már speciális kom-
petenciák és egyéni teljesítmények alapján 
történnek. Erre a feladatra gyakran kérnek 
fel tanácsadó cégeket, amelyek előnye a 
nagyobb tapasztalatuk és jelentős kapcso-
latrendszerük, hátrányuk azonban a plusz 
költség, és az, hogy kívülről szólnak bele a 

vállalat életébe. A végső szűrés egy struk-
turált interjú. Akik ezen is átmentek, azok 
még további próbatételekre számíthatnak, 
hiszen nem elég bekerülni a tehetségek 
közé, ott benn is kell tudni maradni. A folya-
matos pályafigyelés ezt biztosítja, és ha vala-
ki kiesik, más kap helyette lehetőséget a 
bizonyításra. A tehetséggondozásban részt 
vevők előnye a mélyebb belelátás a válla-
lat működésébe, az ismeretségek és a kap-
csolatok kiépítése, hosszabb távon tehát a 
tudatos karrierépítés lehetősége. Tudni kell 
azonban, hogy mindez rövid távon pluszfize-
téssel nem jár.
A vállalatok a tehetségmenedzsment révén 
kamatoztathatják leginkább dolgozóik szak-
tudását, kompetenciáit, és bár sok pénzt 
igényel egy ilyen program véghezvitele, még 
mindig olcsóbb, mint a fejvadász cégek és a 
betanítás költségeinek vállalása.

Nagy Tamás

Karrierkezdés felsőfokon

KARRIERNagy Máté
rovatvezető

Az ÁVF-Állásbörze Napon számos lehető-
ség állt a gyakorlati hely- és álláskere-
sők rendelkezésére, hogy teszteljék felké-
szültségüket egy-egy állás megszerzésére. 
Grafológia, karrier tanácsadás, kiválasz-
tási tesztek, CV ambulancia és próbainter-
júztatás is szerepelt a programok között. 
Egy próbainterjún szerzett személyes 
tapasztalataimat szeretném megosztani 
az olvasókkal. 

Szűcs Barbara az EU-Jobs HR tanácsadó-
ja interjúztatott, aki mellesleg az ÁVF-en 
végzett, és rendszere-
sen interjúztat hallga-
tókat egy-egy munkára. 
A próbainterjú nagyon 
izgalmas volt, a szokásos 
körülmények között, egy 
irodában zajlott. Teljesen 
úgy kezdtük, mintha 
élesben menne, de köz-
ben meg-megálltunk, és 
visszajelzést kaptam Tőle 
a viselkedésemről, vála-
szaimról. Az önéletrajz-
zal szembeni elvárások-
tól, a metakommunikatív 
viselkedésen át egészen 
az interjún való megjele-
nésig számos hasznos témát átbeszéltünk. 
Lehetőségem volt minden korábban megvá-
laszolatlan kérdést feltenni, és szinte kulisz-
szatitkokat tudhattam meg arról is, hogy 
mire figyel az interjúztató, mik a legfonto-
sabb szempontjai a beszélgetés során, mire 
figyeljek oda, ha magamról beszélek, és fon-
tos, hogy nekem is legyenek kérdéseim a 

beszélgetés végén. Nagyon örülök annak, 
hogy „bevállaltam” a próbainterjút, mert 
megerősítette az önbizalmamat, és a tapasz-
talat, valamint az újabb ismeretek megszer-
zésével gondolkodásmódomat, felkészültsé-
gemet továbblendítette a sikeres elhelyez-
kedés érdekében. A Karrier Iroda szervezé-
sében megvalósításra kerülő Álláskeresési 
tréningen is lehetőség van „éles” interjú-
helyzetek átbeszélésre, kipróbálására, erről 
bővebb információ olvasható a Karrier Iroda 
honlapján is: www.avf.hu/karrieriroda

Nagy Tamás

Tehetségmenedzsment
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Tehetségeink egyik tutora
Opitz Éva a Marketing és Kommunikáció 
Tanszék oktatója. A Tehetséggondozó 
Programot (TGP) az AMT koordinálja, és 
a tutorok többsége is erről a tanszékről 
került be. Felmerül tehát a kérdés, hogy 
lett a Tanárnőből tutor?
Az AMT, mint a program ötletgazdája kért 
fel a feladatra, egy statisztika alapján rang-
sorolta a tanárokat aszerint, hogy ki fog-
lalkozik legtöbbet TDK-zó hallgatókkal. A 
bekerülésen túl nagy öröm volt számomra, 
hogy ilyen program is indult a főiskolán, 
nagyszerű, hogy megvalósult.

Most, hogy már belülről is ismeri a TGP 
működését, miben látja ennek 
a programnak a jelentőségét?
Fontosnak tartom, hogy kiemelt figyelmet 
fordítsunk a tehetséges hallgatókra. Ma a 
fiatalok nagyon korán kezdenek felnőtt élet-
módot folytatni (akkor is, ha a szülői házból 
nem jönnek el), de ez a nagy önállóság nem 
jelenti azt, hogy nem kell melléjük támasz. 
Persze semmit nem kell rájuk erőszakol-
ni, esetlegesen maximum a terelgetésben 
kell segíteni, ha elbizonytalanodnak, vagy 
tanácstalanok. Úgy látom, hogy a hallgatók 
sokszor egyedül érzik magukat a tanulmá-
nyaik során, és ez gátolja őket a jobb előme-
netelben − pedig néha csak kis noszogatás-
ra, odafigyelésre vagy iránymutatásra lenne 
szükségük. 

Ha jól értem, Ön szerint a személyes 
kapcsolat háttérbe szorulása miatt 
tehetséges hallgatók veszhetnek el?
Igen. Ennek oka, hogy a felsőoktatási rend-
szer átment egy gyári szériatermelésbe vagy 
tömegképzésbe, ami sajnos a minőség rová-
sára mehet. Úgy gondolom, hogy az oktatás 
színvonalának változása összefüggésben 
van azzal, hogy ugrásszerűen megnőtt a 
felsőoktatásban tanulók száma. A hallgatói 
létszám ilyen mértékű növekedése mellett 
a tanároknak is kihívást jelent az oktatás − 
függetlenül a tapasztalatuktól, tudásuktól. 
Meggyőződésem, hogy a TGP-s hallgatókon 
kívül is sok tehetség jár az ÁVF-re, nincs 
belőlük hiány. Sokszor nem tudunk kellő 
figyelmet és időt szánni az egyes diákokra. 
Nekem a három TGP-s hallgatóm kis öröm-
sziget ebben a helyzetben. 

Milyen módszerekkel lehet megfelelni 
a kihívásnak?
Az én ideális tanítási módszerem az (lenne), 
hogy leülök egy asztal köré a hallgatók-
kal, és beszélgetünk − tavasszal akár kint 
a parkban sétálgatva − megbeszéljük a fel-
merülő kérdéseket. Ilyen hallgatói létszám 
mellett még arra sincs idő és lehetőség, 
hogy a hallgatók nevét megjegyezzem. Ez 
borzasztó! Már több mint 30 éve tanítok, 
és azelőtt tudtam a diákjaim nevét! Azokat 
a diákokat ismerem név szerint, akik hoz-
zám járnak személyes konzultációra TDK, 
valamilyen verseny, vagy egyéb konzultáció 
kapcsán. Velük leülünk, gondolkodunk, de 

olyan is van, hogy viccelünk, nevetgélünk 
− tehát normális emberi, partneri kontak-
tusba kerülünk. Szerintem ma már túlhala-
dott az olyan szituáció, amikor 300 ember 
néz egy nagy előadóban, én pedig előadok 
valamit, amit ők vagy bevesznek, vagy nem, 
ráadásul csendben is kell maradniuk. Milyen 
jó lenne, ha a tananyagnak, az irodalomnak, 
a feladatoknak a hallgatókhoz való eljutását 
online módon oldanánk meg, de egyénileg 
fordulhatnának hozzám. Akkor jönnének, ha 
konzultálni szeretnének a számukra fontos, 
vagy az érdeklődésüket mélyebben felkeltő 
dolgokról, esetleg a nehézségeikről. Az ilyen 
jellegű hallgató-oktató kapcsolatot kellene 
kiterjeszteni, mert ez jó a hallgatónak, és a 
tanárnak is.

Mint tutor, hogyan látja a tutoráltjait?
Az én diákjaim önjáró emberek, azaz önma-
guktól pályáznak versenyekre, vagy éppen 
jelentkeznek nyelvvizsgázni. Az én szere-
pem inkább a témában való jártasságom 
átadására, vagy kapcsolatépítésben való 
segítségre terjed ki. Ahogy én látom, a TGP-
sek, amiben igazán kiemelkednek a többi-
ektől, az nem valamifajta speciális tudás, 
hanem az ambiciózusságuk, motiváltságuk, 
szorgalmuk, kitartásuk, tudni akarásuk és 
sikerorientáltságuk. Biztosra veszem, hogy 
sikeresek lesznek az életben, bárhova kerül-
jenek is a pályájukon. Talán valahol egy 
kicsit különcök is a többiek számára, hiszen 
ég bennük a vágy, hogy még többet érjenek 
el. Ezért már most is rengeteget vállalnak 
magukra a tanulmányaik során, de igazából 
ettől lesznek jobbak az átlagnál.

Van bármilyen negatív eleme ennek 
a programnak?
Szerintem egyetlen hibája, hogy kevés diá-
kot képes befogadni, ezért szívesen kiter-
jeszteném. A főiskola tele van tehetséges 
fiatalokkal, csak éppen nem jelentkeztek a 
programba, vagy a kiválasztás során nem 
kerültek be, pedig igazából ők is tehetsé-
gesek.  A tehetség fogalma lehet, hogy sok-

rétűbb dolog, mint ahogy ezt a kiválasztási 
kritériumok alapján eldöntjük. Gondoljunk 
csak arra, hogy Picasso tízévesen tanult 
meg írni, vagy Einstein hatévesen még nem 
tudott beszélni, pedig igazán tehetségek, 
sőt, zsenik voltak. Én szívem szerint minden 
olyan diákot felvennék, aki jelentkezik, a 
tehetségük felfedezésében és kibontakozta-
tásában pedig a tanároknak kellene segítsé-
get nyújtani. 

Ön szerint a pályázat lejárta után is 
folytatódni fog a Tehetséggondozó 
Program?
Igen, bízom benne, hogy folytatódni fog. 
Biztos vagyok benne, hogy ennek a prog-
ramnak van jövője, akár ha csak a mosta-
ni OTDK-n való szereplés sikereit vesszük 
figyelembe, ahol magas volt a TGP-s diákok 
aránya.  Az egész program célja, hogy kiala-
kítsunk egy ösztönzési-támogatási rendszert 
a plusz munkára. Ezzel tudnak a legtöbbet 
tanulni a diákok, és ha sikereket érnek el, az 
további motivációt ad a folytatásra. Ahogy a 
Zorán dalszöveg mondja: „...Mert a gyémánt 
és arany fénye szép/De tiéd ez a fény akkor 
lehet csak/Ha érte a mélybe lemész...”.  Meg 
kell járni az utat mindenkinek, anélkül nincs 
siker és öröm. Meggyőződésem, hogy a hall-
gatók többsége több támogatással a hátuk 
mögött ugyanolyan sikereket érhetnének el, 
mint a program résztvevői.

A személyes kapcsolat folyamatosan 
épül a tutor és diák között. 
Önnek mi volt a legemlékezetesebb 
momentum a programban? 
Tavaly hallgatóim egy országos piackuta-
tói versenyen indultak, ahol rövid idő alatt 
magas színvonalú kutatói munkát adtak le. 
Számomra is öröm volt a velük együtt vég-
zett munka, és főleg az, hogy láttam, meny-
nyire lelkesek, mennyire elfogta őket az 
alkotás vágya. Volt, amikor szombat éjszaka 
küldözgették nekem az elkészült anyagokat. 
Öröm volt rájuk nézni. Irigyeltem is őket egy 
kicsit. Régen volt már az, amikor annyira a 
munkával kapcsolatos probléma járt éjjel-
nappal az agyamban, hogy képes voltam 
megálmodni a megoldást. 

Ahogy hallgatom Önt, felvetődik 
a gondolat, hogy volt-e a tanulmányai 
alatt „tutora”?
Sajnos nem, inkább csak hajcsárjaim, pedig 
nagyon jó lett volna, ha rám is odafigyel vala-
ki. Sajnos a jó gyakorlatot elfelejtjük a nagy 
rohanásban. Amikor kezdtem a pályámat 
a Bánki Főiskolán, ott minden tanár kapott 
harminc elsős hallgatót azzal, hogy ez a cso-
port a tied, nesze, foglalkozz velük, figyelj oda 
rájuk, kísérd végig a tanulmányaikat, segíts 
nekik mindenben. Az ilyen hagyományokat 
nem szabadna elfelejteni, és akkor sokkal 
több „tehetség” kerülhetne felszínre. Talán ez 
lehetne a TGP folytatásának egyik lehetséges 
útja a pályázat idejének lejárta után. 

Szabolcs Bernadett

Nagy Dániel
rovatvezető MAPPA Németh Lilla

rovatvezető
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KULTÚRASzabolcs Bernadett
rovatvezető

Hol is van az a Rakamaz? Nem máshol, 
mint a világörökség részét képező jellegze-
tes borvidékünk határában, ahol − immár 
a korai serdülőkort elhagyva – 12. életévét 
tölti be a tokaji Hegyalja Fesztivál, ami 
idén július 13-tól egészen 17-ig tuningolja 
a fesztiválozók kedélyét. A ramazuri 
egyébként a környezetvédelmi összefogás 
jegyében 2000-ben született, azóta már 
megkapta a „Zöld Fesztivál” címet, ezzel 
díjazva a zöld-gondolkodását. Ez az egyet-
len fesztivál, amelynek minden berende-
zése tiszta árammal működik, emellett 
van Zöld sátor, re- és lepoharak, szelektív 
hulladékgyűjtés és szürkevizes WC.

A dorbézolás helyszíne szemöldökemelő 
hatással van az emberekre, mégis itt egy 
másik szembetűnő tulajdonság. Talán keve-
sen gondolják, hogy ezen a fesztiválon nem 
a sör kapja a vezető szerepet, de persze nem 
is a márkameggy... A rendezvény amellett, 
hogy segíti a tudatos generáció felnevelését, 
megpróbálja visszaépíteni a fiatalokba a 
borfogyasztás tradícióját is, valamint széle-
síteni a tokaji borvidék rajongótáborát.
Persze a zöld szín mellett megjelenik a 
fekete is, hiszen ez egy igazi rockfesztivál, 
ahol a  rock műfaj legzúzósabb ágazataival 
találkozhat a nagyérdemű. Itt aztán van 

minden, ami szem-fül-
nek ingere. A metál zene 
széles palettája vonul 
fel, hiszen hallható 
lesz deth metál, thrash 
metál, „dallamos” metál, 
groove metál, folk metál, 
persze tisztleletét teszi 
a rock is, akár alternatív, 
akár hard, néhol hagyo-
mányos vagy épp punk 
változatban. A fesztivál 
legnagyobb húzóneve a 
kaliforniai thrash banda, 
a Slayer, akik előtt a 
német Guano Apes 
melegíti be a közönsé-
get. Tokajba érkezik még a Heaven Shall 
Burn Thuringia városából, John B hoz meg-
lepetésnek egy kis nuskuul D&B-t Angliából, 
deszkákra lép a Mastodon, akik hipnoti-
kus progresszív metál kavalkáddal jönnek. 
Rajtuk kívül még megtalálható lesz a prog-
ramban a Pennywise, élén Téglás Zolival, 
valamint az Airbourne is a tiszteletét teszi 
a külföldi élvonalból, amit az új AC/DC-ként 
emlegetnek. 
Természetesen nem kerülhet megrendezés-
re egy magyarországi fesztivál hazai fellé-
pők nélkül. A magyar élvonal is megren-

geti a Tisza-parti színpadokat. A rengetők 
pedig a Depresszió, Tankcsapda, Ossian és 
a Subscribe. Persze mellettük egy lágyabb 
vonal is megjelenik a fülpihentetőknek, ők 
lesznek a Bёlga, Irie Maffia, Magna Cum 
Laude és a Kiscsillag.
A Tisza-parti dzsemborit színesíti az isza-
polás és fürdési lehetőség, az összes feszti-
válon megtalálható játék, és a kifejezetten 
erre a fesztiválra jellemző tiszai vízitúrák. 
Ökobanzájra fel!

Szabolcs Bernadett

A nyári szünet lassan kezdetét veszi, ami 
azt jelenti, hogy megkezdődik az agyre-
dők kisimítása. Mielőtt teljesen sikeres 
projektet tudna mindenki maga mögött, 
egy halovány kis reménysugárra hívom 
fel a figyelmeteket, hátha szeptemberre 
megmenekül egy-két agysejtetek.

A Lágymányosi híd lábánál található a MüPa 
oldalbordájaként a Ludwig Múzeum, ahol 
június 9-én indul egy kiállítás The Art of 
Light címmel, s tart egészen szeptember 
25-ig. A tárlat középpontjában a magyar 
avantgardisták egyik kiemelkedő alak-

ja, Moholy-Nagy László (ejtsd: moholi) áll. 
Hogy mi is az a címben szereplő Weisz? A 
művész eredeti vezetékneve volt. A nagybáty-
ja nevelte fel, így az ő tiszteletére felvette a 
Nagy vezetéknevet, majd később a szeretett 
rokon lakóhelyének nevét is – Mohol −, ahol a 
gyerekkorát töltötte.
A NAGYkiállítás közel 200 alkotáson keresz-
tül próbálja bemutatni a művész szerteágazó 
munkásságát. A fókuszpont a fény motívuma 
lesz. Moholy tevékenysége sokrétűségét a 
Bauhausban való tanításának köszönheti, 
ahol tanárként és műhelyvezetőként dolgo-
zott éveken át. A művészeti iskola amellett, 

hogy megismertette vele az 
akkori tudományokat, tech-
nikákat és művészeti irány-
zatokat, még lehetőséget is 
biztosított számára, hogy 
kísérletezgessen. Egyik 
legismertebb fejlesztése a 
fotogram: fényképezőgép 
alkalmazás nélkül készí-
tett fényképlenyomat, azaz 
pusztán a fény és fényérzé-
keny anyagok között lezaj-
ló véletlenszerű változások 
megörökítése. Készített még 
fotomontázsokat is, ami a 
fotogram teljes ellentéte, 

hiszen fényképekből precízen összeállított 
alkotásokat takar. A fény-árnyék kísérleté-
nek egyik legmeghatározóbb eredménye a 
Fény-tér modulátor, amit a fény- és moz-
gásjelenségek demonstrációs készüléké-
nek nevezett. A mobil gyors sebességgel 
mozgásba lendült, és eközben fényt, esetleg 
hangot bocsátott ki. Felületén megtört, visz-
szaverődött vagy éppen átszűrődött a fény, 
aminek következtében fényjáték alakult ki. 
Ezt filmeken, illetve képeken örökítette meg 
a művész. 
Ezeket a felvételeket, valamint további szí-
nes és fekete-fehér képeket, grafikai terve-
ket lehet majd látni a kiállításon. 

Szabolcs Bernadett
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