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Mostani központi témánkról nagyon nehéz 
általánosan, összefoglalóan úgy beszélni, 
hogy ne bocsátkozzunk közhelyekbe. Le-
gyen szó akár emberi, üzleti, nemzetközi, 
offline vagy online kapcsolatainkról, érint-
kezéseinkről, összeköttetés című számunk 
oldalairól biztosan tudsz majd csemegézni.
Érdekel, hogy Erasmusosaink hogy érzik 
magukat külföldön, vagy vendégdiákja-
ink mit gondolnak rólunk és hazánkról? 
Externáliák rovatunkból megtudhatod. 
Sportrajongó vagy? Nézd meg, hogy vég-
ződött a focibajnokság az ÁVF-es csapat 

számára. A művészetek szerelmese vagy, 
szeretsz fotózni, vagy csak kedvelsz el-
gondolkodtató képek felett merengeni? 
Lapozd fel kultúra rovatunkat. Közössé-
gi médiafogyasztó vagy, szeretnéd tudni 
hogyan alakulnak a Web 2.0-es felületek? 
Mappa rovatunk neked szól. A könnyedebb 
témát kedvelőknek pedig kerekasztal ro-
vatunkat ajánlom, ahol hallgatótársaink 
és oktatóink személyes élményeiket oszt-
ják meg velünk életük legemlékezetesebb 
kapcsolatáról.

Tarczali Patrícia

Kapcsolódj be!

Szeretnél segítséget kapni a karrierterveid megvalósításához 
vagy megtudni, hogyan kommunikálhatnál hatékonyabban? 
Gondod van az időbeosztással? Nem tudod, hogyan találhatod 
meg álmaid munkáját? A Karrier Irodán keresztül minden ÁVF-
es hallgató számára elérhető tréningeket hirdetnek ezen problé-
mák megoldására.

Ebben a félévben már több tréninget is tartottak, ezek közül kettőről 
írom le az élményeimet. A karriertervezés tréningen még szeptem-
berben vettem részt. Trénerünk Karcsics Éva volt, aki már a tréning 
elején meglepetéssel várt minket: a saját 10 éves öregdiák találko-
zónkon vehettünk részt. A nap folyamán sok érdekes és kreatív fel-
adatot végeztünk: elképzelésünket a jövőképünkről rajzba foglaltuk, 
majd megosztottuk egymással (és a többiektől hasznos visszajelzé-
seket kaptunk); megnéztünk egy filmet is, aminek mondanivalója 
szintén a jövőképünk elérésében segít. A terveinket leírtuk, és bo-

rítékba tettük: ezt a borítékot majd csak fél év múlva kapjuk ismét 
kézhez.
Az októberi kommunikációs hatékonyság tréningen néhány teszt ki-
töltésével ismerhettük meg, hogy milyen kommunikátorok vagyunk. 
Szépe Orsolya és Radnóti István trénereink olyan feladatokat hoztak 
magukkal, amiket mindannyian élveztünk: szituációs játékokat és az 
állásinterjún való szereplést gyakorolhattuk, illetve a vitakészségün-
ket fejleszthettük. Minden gyakorlat után kiértékeltük a fellépésünket 
és meggyőző-képességünket. Ezzel tudatossá vált bennünk az a hiba, 
amit mindig elkövettünk, és így lehetőségünk van ennek kijavítására.
Azért szeretem ezeket a tréningeket, mert nem csak önismeretet 
tanulhatunk, hanem megismerhetjük iskolatársainkat, és így szoro-
sabb kapocs alakulhat ki közöttünk. Mindenkinek ajánlom, főiskolás 
évei során vegyen részt legalább egy tréningen: hasznosak a gyakor-
latiasságuk miatt, és pillanatok alatt elrepül az a fél nap...

Schaum Zsófia

 BELSŐSÉGEK

Tréningek az ÁVF-en

A gólyabál egyike azon ritka eseteknek, amikor a hallgatók zakót 
vesznek azért, hogy ünnepeljenek, és előtte még vizsgázniuk se 
kell. Ezt a kellemes eseményt november harmadikán, csütörtök 
este éltük át az Európa Rendezvényhajón.

A belépőknek ajándékokat adtak, köztük például nyakkendőt. Utána 
karszalagot raktak ránk, és kaptunk egy szavazó cédulát, amivel a 
Bálkirálynőre és Bálkirályra szavazhattunk. Máris a táncparkett 
fogadott minket, és a hajó orránál kényelmesen le is tudtunk ülni. A 
helyszín tökéletes volt. Igaz, a hajó nem hagyta 
el a dokkot, de mi lehetne magával ragadóbb, 
mint a folyóról nézni a városunk fényeit az 
estében? Természetesen a büszkén keringőző 
gólyák sora, akiknek Mészáros Máté László 
tanította a táncot. A tanárok is esküt tettek 
a gólyákkal. Az eskü után a Compact Disco 
vette át a színpadot és a mikrofont. Őket 
követték a Bálkirály és Bálkirálynő jelöltek. 
Ameddig a résztvevők lerágták a tollaik 
végét izgalmukban, hogy kit is válasszanak, 
addig is elegáns ruhabemutatót kaptunk. 
Éjfélkor kiderült, kik nyerték el a bálkirályi 
(Vissy Tamás, GM) és bálkirálynői (Rácz Ivett 
NSZ) címet. De, hogy mindenki nyertesnek 
érezhesse magát, tombolahúzás következett, 
amin megannyi értékes és hasznos dolog 

került kisorsolásra. A boldogságunkat egy igencsak 
látványos fehérnemű bemutatóval fokozták a 
szervezők. Végül egy fantasztikus DJ Baka által tartott 
bulival zárult az est. A Duna egy éjszakára az ÁVF 
tanulóinak ünnepélyes énekétől zengett. Ha péntek 
hajnalban, estélyiben és öltönyben, széles mosollyal 
kóborló és fáradtságukkal küszködő fiatalokat láttál 
a város utcáin, akkor ők feltehetően gólyabáloztak, 
és mivel jó gyerekek, így iskolába tartottak. Csendben 
hümmögve a „Don’t stop me now” szövegét…

Fazekas Zsolt

Gólyabál 2011
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Idén is lehetőségetek lesz értékelni az elmúlt 
félév óráit, vizsgáit, és a tanárokat az OMHV 
keretében. A kitöltéssel kapcsolatban további 
információkat a félév végén a weboldalon, 
valamint a HÖK paravánján találhatod.

A tudomány ünnepe
Sajnálatos módon az XXI oldalai is keve-
sek ahhoz, hogy összefoglaljam mi min-
den szerepelt az ÁVF-en rendezett ez évi 
Magyar Tudomány Ünnepén. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, hogy az első száz érkező 
egy gyönyörűen elkészített füzetet kapott, 
amely megpróbálta röviden (60 oldalon) 
összefoglalni a nap programját. 

A program reggel fél tízkor kezdődött máris 
egy picit furcsa fordulattal, ugyanis a 300-as 
termet megszállták az iskola tanárai, akik 
most hallgatóságként voltak jelen. Ez ön-
magában egy szokatlan képet mutatott, de 
hamar kiderült nem csak ez lesz számomra 
új. Ugyanis Forgács Imre nyitó szavai után, 
amiben felvezette a nap eseményeit, Vastagh 
Pál előadása következett az európai, nem-
zeti és magyar alkotmányokról és azoknak 
a kapcsolatairól, kemény, egyenes adatokat 
megosztva velünk. A rektorunk előadása 
után a hangulat váratlan fordulatot vett: 

Vámosi-Nagy Szabolcs adószakértő kicsit 
könnyebb hangvételű elemzése következett 
az adórendszer változásairól. Ezt, a humort 
el nem kerülő stílust követte Sárközy Tamás, 
aki a társasági jog Polgári Törvénykönyvbe 
való kerüléséről és ennek hatásairól beszélt. 
Újabb különlegessége az eseménynek, hogy 
a legtöbb tanárunk nem oktatóként, hanem 
szakterületüket képviselő tudósok szerepé-
ben léptek fel és mutattak be egy specifikus 
témát.
Kisebb szünettel később az előadások öt kü-
lönböző szekciókban folytatódtak, amiket 
témák szerint osztottak fel. Ezen szekciók 
más-más teremben voltak, és mind külön-
böző tudományágak érdekes előadásaival 
foglalkoztak.
Reméljük, hogy számos hasonlóan izgalmas, 
informatív, és a Tudomány Ünnepéhez méltó 
rendezvényen vehetünk még részt!

Fazekas Zsolt
(Fotók a 16. oldalon)

RÖVID HÍREK

A 2011/2012-es tanév 
I. félévének lezárása, 
és a tanév 2. félévé-
nek megkezdése

Legkésőbb 2012. január 14-én 15.00 óráig: • 
kérelmek leadása a tanulmányi előadónak

Valamennyi vizsgát követően, de legkésőbb • 
2012. január 25-én 13.00 óráig: AZ ETR-BE 
BEKERÜLT ÉRDEMJEGYEK ELLENŐRZÉSE

2012. január 15-től január 24-én éjfélig: • 
KÖTELEZŐ TÁRGYFELVÉTEL AZ ETR‐BEN

A kiírt bejelentkezési dátumot megelőzően     • 
a megfelelő költségek átutalása

2012. január 30. és február 3. között a kijelölt • 
időpontban és helyiségben: REGISZTRÁCIÓ    
a tavaszi félévre 

A félév zárásával, és a következő félév kezdésével 
kapcsolatban további információt a www.avf.hu 
oldalon, vagy a tanulmányi osztályon találsz!

Gáll Zoltán

2011 márciusára tüntetést tervezett a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Kon-
ferenciája, mert a felsőoktatási törvény 
előkészítése során érdekellentétek léptek 
fel a kormányzattal. Ezt a megmozdulást 
elnapolták, mert a minisztériumok pozití-
vabb, befogadóbb hozzáállást tanúsítottak. 
A nyár folyamán nem történt változás, és a 
tervezet változásairól csupán kiszivárogta-
tott információkból értesülhettünk. Ezért 
a HÖOK demonstrációra szólította fel a 
hallgatókat, 2011. október 27-én a Szalay 
utcában, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
épülete előtt. 

Az ország minden régiójából jöttek diákok: 
csupán Pécsről 5 busszal, Debrecenből pe-
dig egy egész vonattal érkeztek. A régiók 

képviselőin kívül jelen voltak MRK (Ma-
gyar Rektori Konferencia) tagok, a DOSZ 
(Doktoranduszok Országos Szövetsége), a 
Rezidensek képviselői, és még sorolhatnám.
17.00 órától egymás után léptek mikrofon-
hoz a felszólalók, akik mind tiltakozásukat 
fejezték ki a törvénytervezet ellen. Többen 
közülük hangsúlyozták, nem a változással 
van a baj, hanem azzal a változással, amelyet 
most ránk akarnak kényszeríteni. Mert mi is 
ez? Röghözkötés vagy önköltséges képzés, 
vizsgalehetőségek egységesítése, hallgatói 
képviselet csökkentése… Ha ez a törvény be-
vezetésre kerülne, azzal megásnák a magyar 
felsőoktatás sírját, éppen ezért a demonst-
rációt temetéssel zártuk. A koporsón ez állt: 
“Magyar Felsőoktatás 1367-2011”. Érezhe-
tő volt a jelenlevő több mint tízezer ember 

megrendülése, amikor égő gyertyák sorfalán 
át négy hallgató a vállán hozta a „halottat”, 
majd Mozart Requiem-je alatt intézményen-
ként koszorút helyeztünk rá.
Itt most nem csupán a mi és az utánunk 
jövők, hanem egész nemzetünk jövőjéről 
volt szó. Felelősnek kell lennünk, meg kell 
becsülnünk, hogy tanulhatunk, és arra kell 
törekednünk, hogy a jövőben is biztosítsuk 
másoknak ezt a lehetőséget.
A helyszínt az esemény után nyugodtan és 
gyorsan hagyták el a résztvevők. Kulturált 
módon, minden zavargás nélkül folyt le a 
demonstráció. Reméljük, hogy a jövőben fi-
gyelembe fogják venni az elsődleges érintet-
tek érdekeit a törvényhozáskor! Ne hallgass, 
hallgató!

Schumicky Mária

Ftv. Demonstráció – 2011.10.27.

ÁVF TDK 2011
A 2011/12-es tanév intézményi konferen-
ciáján, november 29-én, 17 hallgató 18 
dolgozattal, 4 szekcióban számolt be kuta-
tásának eredményéről. A legjobbak az Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferenci-
án, 2013 áprilisában a veszprémi Pannon 
Egyetemen folytathatják a versenyzést. 
Íme az OTDK-ra továbbjutók névsora:

Üzleti tervezés, logisztika szekció: 
I. Verner Ágnes 
(Témavez.: Réger Béla)

Marketing, kommunikáció, HR szekció:
I. Császka Krisztina Erzsébet 
(Témavez.: Opitz Éva, Kasza Gyula)
I. Fekete Nikolett Anna és Fekete Regina Éva 

(Témavez.: Rétallér Orsolya, Rétallérné 
Görbe Éva)
II. Tóth Kathrin
(Témavez.: Szalai Ibolya, Radnóti István)

Társadalomtudomány, makrogazdaság 
szekció:
I. Kerekes Béla (Témavez.: Tóth Margita)
II. Mordavszky Elvira (Témavez.: Bilecz 
Endre, Hartyányi Jaroszlava)
III. Komáromi Mátyás (Témavez.: Fenyvesi Éva)

Nemzetközi Tanulmányok szekció: 
I. Kovács Krisztina (Témavez.: Kuti Éva)
II. Urbán Daniella Rita (Témavez.: Vastagh Pál)
III. Khalifa Ali Hasan (Témavez.: Csicsmann 
László)

Kellemes Ünnepeket, 
és sikeres vizsgaidőszakot kíván 
Nektek az Ikszikszí csapata!
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Fekete Regina
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Nagy Tamás
rovatvezetőKARRIER

„elfogadás, nyitottabb 
gondolkodás, magabiztosság...”
A Nemzetközi Tanulmányok 
mesterszakának hallgatója 
Tóth Károly, aki 2008-ban 
szerezte meg diplomáját a 
főiskolánkon.

Jelenleg az Eu–Jobs Kft. nemzetközi üzlet-
ágának vezetője vagy, de előtte több évet 
dolgoztál már külföldön. Az ott szerzett 
tapasztalatok mennyire segítettek, segíte-
nek munkádban?

A más országban, élő környezetben szerzett 
tapasztalat mindig pótolhatatlan. Ha az em-
ber idegen nyelvi és kulturális közegbe be 
tud illeszkedni, és ott jól tud teljesíteni, az ad 
annyit, hogy hazatérve az átlagnál könnyeb-
ben alkalmazkodjon a változásokhoz, elfoga-
dóbb és kreatívabb legyen. A külföldön szer-
zett élmények hatására sokkal nyitottabb 
lettem. Mindezen képességek nagyban hoz-
zájárultak ahhoz, hogy munkámban ered-
ményesebb legyek. A tapasztalataim szerint 
az egyik legfontosabb a nyílt kommunikáció 
és a változásokra való gyors reagálás. Min-
dennapi munkám során angolul és németül 
kommunikálok. Bizton állíthatom, ha nem 
lettem volna olyan sokat külföldön, akkor 
most nem ülnék ebben a pozícióban.

Mind a tanulmányaid, mind a pályád a 
nemzetközi kapcsolatok irányába mutat. 
Mi vonzott erre a területre?

Már 17 éves korom óta rövidebb-hosszabb 
időt töltöttem vagy Német-, vagy Írország-
ban. Tanulmányaimat arra alapozva vá-
lasztottam, hogy mindenképpen nyelveket 
szeretnék beszélni, és munkámban is ezt 
szeretném használni. Humán beállítottsá-
gúnak tartom magam, tehát az értékesítés, 
munkaerő kiválasztás, toborzás megfelelő 
területnek tűnt. Tudom, a nemzetközi mun-
kavállalás számos kompromisszummal jár, 
de előnyei is határtalanok lehetnek.

Sok pályakezdő fiatalban felvetődik a kül-
földi munka lehetőségének a kérdése. Mit 
javasolsz nekik?

Mindenkinek javaslom, hogy mérettesse 
meg magát legalább egyszer életében külföl-
dön. Erre számos mód nyílik: akár önkéntes 
alapon, akár egyénileg, esetleg egy hozzánk 
hasonló közvetítő iroda támogatása mellett. 
Nyelvfejlesztés és zsebpénzkeresés mellett 

olyan tulajdonságaink alakulhat-
nak ki, mint az integrációs készség, 
elfogadás, nyitottabb gondolkodás, 
magabiztosság. Mindezek fontos 
elemei a jelenkori munkaerőpiaci 
elvárásoknak. Szóval irány külföld!

Részt vettél többek között Belgi-
umban a fiatalok uniós foglalkoz-
tatáspolitikája köré szerveződött 
Salto Inclusion konferenciáján. 
Miről szólt a konferencia? Mi volt 
a legérdekesebb számodra?

Legfontosabb, hogy már idejében 
fel kell hívni a fiatalok figyelmét a 
munkatapasztalat gyűjtésére. Euró-
pa-szerte ugrásszerűen növekszik 
a fiatalok munkanélküliségi muta-
tója az utóbbi években. Szerencsére 
olyan, az EU Bizottság által életre 
hívott és támogatott programok és 
szervezetek, mint a Salto Inculsion, 
segítenek eme problémák leküz-
désében. A konferencia egyik legfontosabb 
üzenete a nem formális tanulási lehetőségek 
népszerűsítése. Ilyenek a nem iskolapadban 
szerzett tudást elősegítő képzések, önkén-
tes munkák, a vállalkozói szemlélet támo-
gatása, képzőcenterek tanácsadásai, illetve 
képességjavító tréningjei. Végső üzenetként 
pedig azt fogalmazták meg, hogy ti, fiatalok 
legyetek kreatívak, kutassatok, hogy miben 
vagytok jók, és ebben képezzétek magato-
kat, ismerjétek meg határaitokat.

Melyek a legnagyobb problémák? Milyen 
megoldások lehetnek?

Legnagyobb probléma, hogy a mai munka-
erőpiaci kereslet sokszor nem idomul a kí-
nálathoz, továbbá, hogy elszigetelt vagy hát-
rányos helyzetű fiatalok kevés vagy szinte 
semmi támogatást nem kapnak ahhoz, hogy 
fejlődjenek. A megoldások között lehet emlí-
teni az ingyenes tréning- és képzési lehető-
ségeket, vagy az olyan programokat, mint a 
Youth Exchange, aminek a keretein belül fi-
atalok országhatárokat átlépve tanulhatnak 
nem iskolai környezetben új dolgokat.

Milyen kapcsolatokat sikerült kialakíta-
nod a konferencia alatt?

Igyekeztem minél több embert, résztvevőt 
megszólítani. Egy ilyen nemzetközi konfe-
rencia alkalmával sajnos nem mindenkire 
jut idő, de mindenkinek megkaptam az elér-

hetőségét. Azóta kaptam már meghívást új 
konferenciára is. Öröm volt látni, hogy bár-
honnan is jön az ember, a közös nyelv és az 
azonos cél közös platformot nyújt a sikeres 
munkavégzéshez.

Úgy tudom, az önkéntesség sem áll távol 
tőled.

Az önkéntesség több perspektívából néz-
ve is hasznos dolog. Egyrészt az idődet egy 
számodra fontos dolognak szentelheted, 
valamint mások számára példát mutathatsz 
ezzel. Az EU-ban 2011 az önkéntesség éve, 
így kitűnő alkalom lehet ez mindenki számá-
ra. Én például egy afrikai cikkeket magyarul 
megjelenítő online portálnak fordítottam. De 
az önkéntesség sok esetben a munkaerőpiaci 
integráció egyik hídja is lehet, arról nem is 
beszélve, hogy szerencsére egyre több vál-
lalkozás ismeri fel, hogy a társadalmi szerep-
vállalás nagy kincs.

Milyen céljaid vannak? Mit szeretnél a to-
vábbiakban elérni?

Egyértelműen a további fejlődés a célom, 
mind emberileg és szakmailag, mind pedig 
üzletági szinten. Ez több és magasabb szín-
vonalú nemzetközi munkával jár, viszont 
hosszú távú, mindenki számára megtérülő 
üzleteket jelent.

Nagy Tamás
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Világszínvonal Budapesten

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető SIKER

Hazánk legsikeresebb fiatal 
vállalkozói közt tartják szá-
mon – a Gentleman magazin 
által is ’Gent’-ként aposztro-
fált Barna Györggyel beszél-
gettem a tulajdonát képező 
Symbol Budapest kávéház 
részlegében.

Hol tanultál és mit csináltál, mielőtt bele-
kezdtél volna a hazai vendéglátásba?

Vidéken születtem, egy éves korom óta élek 
Budapesten a családommal. A vendéglá-
tó szakközépiskola elvégzése után egy évet 
az USA-ban töltöttem, ahol az angolomat tö-
kéletesítettem.  Budapesti Gazdasági Főiskola 
elvégzése után ismét Amerikát, majd Kanadát 
választottam, ahol szakmailag készültem a 
Symbol Budapest megnyitására.

Sosem gondolkodtál azon, hogy külföldön 
vállalkozz?

Egész életemben utaztam, hogy lássam és 
tanuljam a távoli országok kultúráját, trend-
jeit és a vendéglátás fortélyait. Célom mindig 
megegyezett a cégünk küldetésével: haza-
hozni az újat, és átültetni az itthoni piaci 
igényeknek megfelelően a vállalkozásunkba. 
Mi a trendalkotó szerepet tűztük ki célul, en-
nek ez a módja. A kérdésre válaszolva: ter-
mészetesen gondolkodtam, hiszen a világon 
tőlünk nyugatra minden piac fejlettebb, és 
szorzójellel fejezhető ki az üzleti lehetősé-
gek aránya. De az otthon és a család mindig 
is maradásra bírt. Édesapám gyermekkorom 
óta épít, ez az ő élete. Család, családi otthon, 
vállalkozás, birodalom. Ezt illik továbbvinni, 
tovább építeni.

Kétség sem férhet hozzá, hogy a legsike-
resebb hazai vállalkozók közé tartoztok, 
édesapád és a te munkád mindenfélekép-
pen elismerésre méltó. A Symbol Budapest 
megkapta a World’s Finest Club minősí-
tését, amivel rajtatok kívül csak egyetlen 
budapesti klub büszkélkedhet. Milyen kri-
tériumoknak kellett megfelelnetek?

A WFC plakett egy a sok elismerésünk közül. 
Fontos, hogy a szakma is elismerjen. Sajnos 
itthon nem objektív a vendéglátós szakmai 
értékítélete, ennek ellenére is számtalan díj 
van az irodánk polcán. Számunkra a külföldi 
kitüntetések a legmotiválóbbak. Ezeket nem 

az itthon maximum 20 éve dolgozó kollégák 
vagy 20 éve működő vállalkozások adják, 
hanem a több évszázados tapasztalattal 
rendelkező országok szervezetei. Hatalmas 
elismerés! 2011. szeptember 15-én tartot-
tuk a Symbol Budapestben a THE GLOBAL 
PARTY-t. Ez a világ 43 országának 80 hely-
színén zajlott olyan szereplőkkel, mint az 
Orient Express, a londoni Természettörténeti 
Múzeum. Nem versenyeztettek a szervezők, 
hanem kiválasztottak.

A napokban közzétett kimutatás szerint a 
világot érintő válság miatt hazánk vesz-
tett a legtöbbet. Olyan országok előztek 
meg minket, mint Ghána, Románia, vagy 
éppen Kazahsztán. Mi a véleményed a 
Magyarországon kialakult helyzetről?

Kétszer annyi munkával tudunk hozzávető-
legesen fele annyi profitot elérni. Ezt látni 
kell. Az elmúlt három év és (szerintem) a 
következő minimum öt év a racionális költ-
séggazdálkodás és az innovatív üzletfejlesz-
tés időszaka. Ha valaki ezt tudatosan kom-
binálja és be tud rendezkedni egy kevésbé 
komfortos, de élhető életre, akkor túlélheti a 
válságot. Más esély nincs, keményen kell dol-
gozni, küzdeni! A legfontosabb, hogy mindez 
boldogságban telhessen el, amihez elenged-
hetetlen a humor, a nevetés. Azaz, ami nem 
kerül semmibe…

Nyilvánvaló, hogy míg egyeseknek rosz-
szabbul, addig másoknak jobban megy. 
Ti a felső réteget célozzátok meg, mi a ti 
tapasztalatotok?

A prémium vevőkör is árérzékeny, de na-
gyobb a kereskedő vagy szolgáltató cégek 
szabadságfoka a magasabb árazási tartalé-

kok és egyéb lehetőségek kapcsán. Itthon 
senki nem ül kifogyhatatlan pénztárcán, és 
a tehetős emberek is igyekeznek spórolni. 
Üzletpolitikánk irányát nagyban meghatá-
rozza a vevőink óvatosabb költése. A termék-
fejlesztés, az árképzés és a marketing is erre 
rendezkedett be nálunk az elmúlt években.

Frissen diplomázott közgazdászként te 
mihez fognál? Érdemes vállalkozni, vagy 
esetleg multinacionális cégnél elhelyez-
kedni tapasztalatszerzés céljából? Vagy 
te is úgy gondolod, mint manapság egyre 
többen, hogy inkább külföldön kellene sze-
rencsét próbálni?

Ez most nem a beruházások ideje. 
Mindenképpen a szolgáltatások irányába 
mennék el, azon belül az online biznisz len-
ne a cél, ahol kizárólag a szürkeállomány 
dolgozik és termel pénzt. Mindenki online 
működik, mi is. Ez az irány ráadásul nem 
helyhez kötött a mai internetes világban az 
egyre fejlődő infrastruktúra mellett. Bárki, 
bárhol tudja végezni. Irigylésre méltó!

Mi lenne a legfontosabb tanács, amit a fia-
tal közgazdászoknak adnál?

Ne a nevük alatti sorra legyenek büszkék a 
névjegyükön, mert a titulus feletti sor az ál-
landó! Ez nagyon fontos. Sokan ezen csúsz-
nak el. A másik, hogy éljék az élet minden 
pillanatát nagy lángon, mert másodpercen-
ként fogy az a nagyon kevés hátralevő idejük. 
Nevetni kell, jókat enni, bulizni, utazni és 
kapcsolatokat építeni. 5-10 éven belül ennek 
a tapasztalatszerzésnek is meglesz a haszna. 
Meglátják!

Keczán Máté

Keczán Máté
rovatvezető
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Karsay Marcella
rovatvezető ARC

Iskolánk kezdete óta jelen 
van, és fontos szerepet tölt 
be a hallgatókat képviselő 
szervezet, a HÖK. Az új el-
nököt, Mordavszky Elvirát 
kérdeztem munkájáról, ta-
nulmányairól, terveiről.

Milyen céllal és várakozásokkal lettél 
HÖK-ös?
Már a középiskolában elhatároztam, hogy a 
főiskolára kerülve majd szeretnék a hallga-
tói önkormányzat tagja lenni, képviselni a 
hallgatótársaimat, és rendezvényeket szer-
vezni. Visszatekintve az elmúlt időszakra, 
szerintem nem is alakulhatott volna jobban, 
ugyanis a ranglétra minden fokát megismer-
tem, és ezekkel a tapasztalatokkal töltöm be 
most az elnöki posztot.

A rendezvényeken, eseményeken kívül mi-
lyen más feladatokat lát el a HÖK? Ebben 
mi a szereped?
Mi a hallgatói érdekeket képviseljük. Nekünk, 
HÖK-ösöknek az a célunk, hogy ott legyünk 
minden olyan helyzetben, ahol a hallgatókról 

van szó, mert értük vagyunk. A kezdetekkor 
segítünk az eligazodásban, foglalkozunk a 
hallgatók főiskolával kapcsolatban felmerü-
lő problémáival és kérdéseivel, függetlenül 
attól, hogy milyen szakra, vagy tagozatra jár-
nak. Segítünk a tanulmányi és szociális ügyek 
intézésében, folyamatosan tájékoztatjuk őket 
a főiskola életével kapcsolatos pályázatokról, 
ösztöndíj-lehetőségekről. Ezen kívül számos 
bizottság munkájában részt veszünk, képvi-
selőink jelen vannak a Szenátusban is, ami 
az ÁVF legfontosabb döntéshozó szerve.  A 

HÖK működésének azonban mégsem ez a 
leglátványosabb, legtöbb hallgatót érintő ré-
sze, hanem a szakmai, közéleti, kulturális és 
egyéb közösségi rendezvények szervezése.

Egy-egy szervezés során mi a te feladatod, 
miben tér el a többi HÖK tagétól?
Egy rendezvény megszervezésekor én vagyok 
a végső felelőse mindennek. Ez azt jelenti, 
hogy minden rendezvényünket a Főigazga-
tó úrral és a Gazdasági Igazgató asszonnyal 
egyeztetem a megszervezés gondolatának 
felmerülésétől az esemény megtörténtéig. Az 
ilyen eseményekkel kapcsolatban a hallgatói 
önkormányzatot én képviselem mind a szer-
vezés során, mind a rendezvény ideje alatt.

Hogyan vélekedsz az új felsőoktatási törvény 
tervezetről? Hogyan érinti ez a HÖK-öt?
Ismerve az Általános Vállalkozási Főiskola 
eddigi gyakorlatát, illetve a menedzsment-
jének, valamint a fenntartó képviselőjének 
véleményét, abban reménykedünk, hogy a 
mi intézményünkben a HÖK eddigi jogosult-
ságai alapjaiban nem fognak változni.

Mi volt a HÖK szerepe a tüntetés során? 
Mit értetek el?
Az ÁVF HÖK tevékenyen részt vesz a HÖOK 
munkájában. A HÖOK-demonstrációt meg-
előzően leültünk a NÁFIOR-ba (Nem Állami 
Felsőoktatási Intézmények Országos Régi-
ója) tartozó intézmények hallgatói önkor-
mányzatainak vezetőivel és tagjaival. Itt 
megbeszéltük, hogy az egyes intézmények 
milyen formában tudják tájékoztatni a hall-
gatóikat a készülő törvénnyel kapcsolatban 
és szó esett a tüntetésről is. Október 26-án 
tartottunk egy felsőoktatási törvénnyel kap-
csolatos fórumot, ahol lehetőségeinknek 
megfelelően mindenről tájékoztattuk a di-
ákokat. A 2011. október 27-én megrende-
zésre került tüntetésen az iskolánk nevében 
megkoszorúztuk a felsőoktatás koporsóját.

Milyen lehetőségeket látsz a karrieredben?
Idén nyáron fejeztem be a Nemzetközi tanul-
mányok alapszakot, szeptemberben már a 
Közszolgálati szak elvégzésére vállalkoztam.
Remélem, hogy a HÖK jövőjéhez sikerül 
majd úgy hozzájárulnom, hogy az a későb-
biekre nézve is pozitív legyen, mind a hall-
gatók, mind az iskola tanárai és dolgozói 
szemszögéből. Azzal, hogy most ismét egy új 
szak hallgatója vagyok, megint olyan tudásra 
és lehetőségekre tehetek majd szert, amit a 
jövőben kamatoztatni tudok. Most például 
indulok a 2011-es TDK-n, ugyanis úgy gon-
dolom, hogy ez kiváló lehetőség arra, hogy 
megmérettessem magam, és alkalom arra is, 
hogy szakmailag tovább fejlődhessek.

A tanuláson, és a HÖK feladatokon kívül 
még dolgozol is…
Igen, jelenleg nagyon elégedett vagyok a mun-
kahelyemmel, ugyanis szeptember óta, mióta 
a Balassi Intézetben és azon belül is a Magyar 
Ösztöndíj Bizottság Irodájánál dolgozom, sok 
olyan lehetőséget látok, amit majd szeretnék 
a főiskola tanárai és hallgatói számára is ka-
matoztatni. Munkám nagyon változatos, most 
éppen PR tevékenységet folytatok, és szeret-
nénk az aktuális ösztöndíj pályázatokat minél 
jobban beharangozni a diákoknak.

Munkád során fontos a kapcsolatteremtő 
és tartó készség. Mi egy jó kapcsolat titka?
Szerintem egy tartós, jó kapcsolat titka ösz-
szesen négy elemből áll, méghozzá a tisz-
teletből, a bizalomból, a szeretetből és a 
megértésből. Minden kapcsolat a másik fél 
tiszteletével kezdődik. Azzal, hogy valakinek 
megadjuk a tiszteletet, elismerjük méltósá-
gát és értékes voltát.

Karsay Marcella

Sokoldalú képviselőnk, 
Mordavszky Elvira
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Iskolánk tudományos és 
nemzetközi tanácsadója 
dr. Hámori Balázs egyete-
mi tanár. Nevét szinte min-
denki ismeri, munkásságát 
viszont már kevésbé.

Kérem, avassa be az olvasókat, hogy mit 
jelent ez a tanácsadói pozíció, és mikor ke-
rült kapcsolatba a főiskolával?
Már a kezdetektől fogva, azaz 15 éve itt va-
gyok az ÁVF-en. Részt vettem a főiskola alapí-
tásának előkészítésében, majd az intézmény 

1996-os létrejöttét követően hozzájárultam 
az oktatási stratégia kialakításához, a tudo-
mányos élet fejlesztéséhez, a nemzetközi kap-
csolatok szervezéséhez, a mindennapi „szak-
mai élet” formálásához. Ma is ez a feladatom. 
42 éve dolgozom a felsőoktatásban. Sokféle 
vezető pozíciót töltöttem már be, számtalan 
szakmai és tudományszervezési feladat meg-
oldásában kaptam szerepet. A célom, hogy 
tapasztalataimmal segítsem a vezetést és a 
főiskola egészét, hogy folyamatosan és szín-
vonalasan felelhessünk meg a kihívásoknak.

Ön felel a nemzetközi kapcsolatokért is.
Az a dolgom, hogy elősegítsem az intézmény 
minél zavartalanabb beágyazódását az Euró-
pai Oktatási Térségbe, módot találjak a hall-
gatók és az oktatók nemzetközi lehetősége-
inek kibővítésére. Igyekszünk támogatni az 
ÁVF hallgatóinak, oktatóinak és más munka-
társainak a nemzetközi tapasztalatszerzését. 
Biztatjuk a hallgatókat, hogy az ERASMUS 
program keretében teljesítsenek egy-egy fél-
évet külföldi partnerintézményeinknél, vagy 
vegyenek részt szakmai gyakorlaton. Oktató-
ink nemzetközi tudományos konferenciákon 

mutathatják be kutatási ered-
ményeiket a főiskola támogatá-
sával.

Miért fontosak a külföldi part-
nerkapcsolatok?
Mind a felsőoktatás, mind a 
tudományos kutatás a nem-
zetközi hálózatokban történő 
együttműködés során fejlődik. 
Nemzetközi tapasztalatok és 
kapcsolatok nélkül nehéz meg-
felelni a legújabb követelmé-
nyeknek. Fontos, hogy minden 
lehetőséget megragadjunk, mely 

életünk során adódik, nyitottnak kell lennünk 
más kultúrák megismerésére és megértésére. 
Ezáltal új tudásra, új kapcsolatokra, barátokra 
is lelhetünk, ennek a szakmai és a magánélet-
ben is nagy jelentősége van.
 
Hogyan ítéli meg az ÁVF-es diákok nemzet-
közi kapcsolatteremtési képességeit?
Sokat kell még dolgoznunk azon, hogy az ÁVF 
nemzetközi tevékenysége, kapcsolatai minél 
kiterjedtebbek és színvonalasabbak legye-
nek. Nehéz megoldani, hogy a külföldi hall-
gatók közös csoportokat alkossanak magyar 
társaikkal. Ennek oka a magyar hallgatók 
részéről tapasztalt zárkózottság, sokuk eseté-
ben a munkaképes nyelvismeret hiánya, vala-
mint az itt tanuló külföldi diákok kis száma. 
Így technikai és szervezési korlátai is vannak 
annak, hogy a hazai és külföldi diákok vegyes 
csoportokban együttműködve több időt tölt-
senek egymással.

Önnek mennyire fontosak az emberi és 
szakmai kapcsolatok?
Mondhatnám, hogy az egész élet az emberi 
kapcsolatokról szól. A tanítás során állandó 

kapcsolatban vagyok a diákokkal, tanárokkal, 
vezetőkkel. Az a célom, hogy kapcsolataim 
minőségiek, élményt adóak legyenek. Akik 
magukba zárkóznak, azok nagy valószínű-
séggel kevésbé lesznek sikeresek az életük 
során.
Minden kapcsolat fenntartása befektetést 
igényel, az emberi kapcsolatok nem működ-
nek maguktól. Fel kell készülnünk lelkileg 
a másik fél problémáinak a megértésére és 
kezelésére, ami kimerítő lehet számunkra, de 
szükséges ahhoz, hogy kapcsolataink minél 
hosszabb ideig és minél inkább élményekkel 
telten maradjanak meg.

Hogyan vélekedik a manapság jellemző 
kapcsolatépítésről a fiatalok körében? (pl.: 
Facebook, iwiw)
A világháló által nyújtott lehetőségek nagyon 
fontosak és értékesek. Úgy gondolom, hogy a 
közösségi oldalak, a blogok, fórumok a szoká-
sos emberi kapcsolatokat sokoldalúan egészí-
tik ki és gazdagíthatják. Azt hiszem, vitán felül 
áll, hogy a világháló kiterjeszti a lehetősége-
ket, több információ jut el hozzánk, könnyeb-
ben és gyorsabban lehet szórakoztató,vagy 
szakmai programokat megszervezni.
Ha azonban valaki túl sokat foglalkozik a kap-
csolatteremtés ilyen formájával, és ideje meg-
határozó részét a számítógépe mellett tölti, 
ezáltal elhanyagolva a mindennapi fizikai 
érintkezést a környezetével, az többet árthat, 
mint amennyit használhat.

Porcsin Zoltán

„Minden kapcsolat fenntartása 
befektetést igényel”
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Kovács Zsófi a
rovatvezető

Az idei hónapban az Ikszikszi központi témája a kapcsolatok. Mivel a téma igen tág, úgy gondoltam, 
hogy azt a területet ragadom ki belőle, ami napjainkban igen nagy népszerűségnek örvend, leginkább a 
fiatalok körében. Bár ezt megcáfolandó, van olyan családtagom, aki szintén rendelkezik regisztrációval 
az oldal témáját adó közösségi oldalon, és kora már a hetvenet is meghaladta. Ti mit gondoltok a 
Facebookról? Napi felhasználók vagytok vagy inkább csak alkalmankénti látogatók?

Tudtad, hogy a világ 115 országában piacvezető 
közösségi oldal

ötlete egy kollégiumi szobában fogant meg, és a mai napig sem teljesen 
tisztázott, hogy az alapító az ötletet három iskolatársával együtt, vagy 
három felsőbb éves hallgatótól lopva hozta létre az oldalt?

alapítója, Mark Zuckerberg, szintén fent van a Facebookon, és már több 
mint 9 millió ismerőse van?

regisztrációinak száma 2010. július 21-én elérte az 500 milliót?

lehetőségei soha nem engednek teret a Dislike (nem tetszik) gombnak, 
mivel hirdetők dollár milliárdokat fektetnek a közösségi oldalon való 
hirdetésbe, amit negatívan befolyásolna a nem túl pozitív megítélésnek 
teret engedő gomb használata?

felhasználóinak több mint a fele nő?

hihetetlen sikere még a híres-hírhedt South Park alkotóit is 
megihlette (South Park 14. évad 4. rész: Frászbook)?

kínálta lehetőségekre való tekintettel új marketing terület alakult ki, a 
közösségi marketing, ami egyre nagyobb jelentőségre tesz szert?

Kapcsolataink – legyen szó bará-
tiról, szerelmiről, rokoniról 
vagy munkahelyiről – életünk 
meghatározó pontjait jelentik. 
Jelentőségükre egészen addig 
nem is gondolunk, ameddig nem 
következik be egy olyan esemény, 
ami a figyelmet egy másik ember-
rel való ismeretségre irányítaná.

Meglátásom szerint a kapcsolatok fent em-
lített típusainak elemző bemutatása nem 
rejt túl sok izgalmat magában, így egy picit 
elrugaszkodnék ezek bemutatásától, és a 
személyes kontaktus fontosságára hívnám 
fel a figyelmet. A technológia fejlődésével és 
a globalizációval – egyesek szerint sajnálatos 
módon – az emberi kapcsolattartás formái 
igencsak átalakultak. Múltkor a villamoson 
utazva – akaratomon kívül – szinte aktív 
résztvevőjévé váltam egy beszélgetésnek 
két, 14-16 éves lány között, mivel a beszél-
getést a fejem felett sikerült lefolytatniuk. 
Sok tapasztalattal gazdagodtam, többek 
között azt is megtudtam, hogy „aki nincs fent 
a Facebookon, az nem is ember”. Nos, igen. 
Ez egy más világ. Ha nem akarunk olyan 
messzire visszamenni az időben, elég csak 

a mobiltelefonok megjelenésére gondolni. 
Hatalmas dolognak számított még pár éve 
a hordozható telefon (közkedveltebb nevén 
mobiltelefon), ami azóta már kinőtte alap-
funkcióját, és a kapcsolattartás számos mód-
jára ad lehetőséget. Így könnyedén tarthatjuk 
a kapcsolatot barátainkkal, rokonainkkal, 
vagy szimplán Facebook ismerőseinkkel en-
nek a kütyünek a segítségével, megosztva 
velük, hogy épp hol tartózkodunk, az időnket 
kivel töltjük, vagy egész egyszerűen mit is gon-
dolunk. A személyes kapcsolattartás szinte már 
teljesen háttérbe szorul, sokszor csak azokban 
az esetekben kerül rá sor, ha az elkerülhetetlen 
valamilyen indokból.
Hogy mire is akarok a fenti gondolatmenet-
tel kapcsolatban kilyukadni? Vázoljunk fel 
egy szituációt. Adott egy fiatalember, aki 
tanulmányait már befejezte, munkáját ott-
honról végzi az Internet segítségével. Ter-
mészetesen számítógépen. Egyedül él, nincs 
háziállata sem. Vajon napjainkban melyek 
lennének azok a szükségletek, amelyeket 
ne tudna a lakás falain belül megvalósítani? 
Házhozszállítással megoldható az étkezés, 
sőt, ha esetleg dohányzik, a futár a cigit is 
házhoz viszi. Ha szórakozni akar, csak fel-
megy az internetre, keres egy oldalt, ahol 
online lehet filmet nézni, és így moziba se 
kell mennie. Számláit interneten keresztül 

ki tudja fizetni, sőt ha problémája merül fel, 
online ügyfélszolgálatokon keresztül azok 
is rendezhetők. Mi a helyzet akkor, ha tár-
saságra vágyik? Nos, két kattintással meg-
keresi a számára legszimpatikusabb közös-
ségi oldalt, és máris ismerősök százai közül 
válogathat, kivel is szeretne beszélgetni.
Számomra a lényeg ebben van. Az emberek 
szociális igényei az utóbbi időben átalakul-
tak, hiszen a társas kapcsolatokat sok eset-
ben pótolja a világháló. De mikor lehet egy 
képernyőn megjelenő arcot összehasonlítani 
azzal az érzéssel, amikor egy élő személlyel 
leülsz beszélgetni egy jót egy tea vagy kávé 
mellett? Vajon azok az emberek, akik a sze-
mélyes érintkezést a virtuális világon keresz-
tül akarják megélni, hogy fogják megtapasz-
talni az emberi lét legszebb pillanatait?
Összességében úgy gondolom, hogy az inter-
net és a világháló sok esetben hátrányosan 
befolyásolja a kapcsolatok alakulását. Nem 
szabad hagynunk, hogy a technika teljesen 
elnyomja kapcsolataink személyes jellegét, 
hiszen egy személyes beszélgetés vagy egy 
közös program sokkal emlékezetesebb. Bár, 
ha jobban belegondolok, már legalább négy 
órája nem néztem fel arra a bizonyos közös-
ségi oldalra. Jobb is lesz, ha posztolom a cikk 
elkészültét, hogy az ismerősök lájkolhassák.

Kovács Zsófia

A technika csapdájában

Érdekességek a Facebookról



Ha kicsi a tét, kedvem sötét
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Amíg létezik a sport és a velejáró fogadások, ad-
dig valószínűleg mindig lesznek, akik megpró-
bálják manipulálni a különböző sportesemények, 
mérkőzések végkimenetelét. Amíg segítségére 
van a csalóknak az internet és telefon, addig a 
külföldi kapcsolatoknak köszönhetően igen ala-
csony a lebukási faktor. Jelenleg is előzetes letar-
tóztatásban ülnek korábbi magyar labdarúgók 
és játékvezetők, köztük olyan focisták, akik ellen 
pár hónapja még én is futballoztam, vagy olyan 
bírók, akik mérkőzést vezettek nekem. Akkor még 
semmit sem sejtettem.

A történet nem is olyan régi: letartóztatásuk a nyár közepén történt, 
hét embert – három sportolót és négy játékvezetőt – mérkőzések 
manipulálása miatt vert bilincsbe a rendőrség. Külföldi kapcsola-
toknak köszönhetően a csalók elintézték, hogy bizonyos mérkőzé-
seket a fent említett négy bíró valamelyike vezesse, vagy magukkal 
a játékosokkal beszéltek. (H. Gábor például korábban Finnországban 
játszott, így nem volt nehéz megtalálni a finn mérkőzések befolyá-
solásához szükséges személyt.) A négy magyar játékvezető óriási 
feltűnést keltett egy éve azzal, hogy „véletlenül” olyan külföldi válo-
gatott csapatok mérkőzését vezették, amelyekhez nem is volt meg a 
képesítésük, engedélyük, ám ők „valahogy” mégis odakerültek. Ám 
ez eltörpül amellett, hogy L. Kolos, az észt – bolgár barátságos mér-
kőzés bírója négy tizenegyest ítélt meg, kettőt az észteknek, kettőt a 
bolgároknak, miközben ismeretlenek hatalmas összegekben fogad-
tak Ázsiában arra, hogy a játszma döntetlennel ér véget.
Ugyanez a sporttárs pár hónappal korábban egy utánpótlás váloga-
tott mérkőzést vezetett, akkor Bolívia csapott össze Argentínával. Az 
argentinok toronymagas esélyesei voltak a meccsnek, ám szintén az 
ázsiai fogadóirodánál valaki több ezer eurót tett arra, hogy az argen-
tinok csak az utolsó öt percben szerzett góllal nyerik meg a mérkő-
zést. A szorzó igen magas volt erre, a több ezer euróból pillanatok 
alatt több tízezret lehetett nyerni. A képlet a következő volt: a mérkő-
zés 75. percében szabályos gólt szereztek az argentinok, el is úszott 
volna a szép summa, ám L. Kolos játékvezető a találatot érvényte-
lennek nyilvánította. Az utolsó öt perc nem igazán hozott gólt, így a 
bíró öt perces hosszabbítást rendelt el – bár ez általában két-három 
perc szokott lenni –, de az öt perc sem hozta meg a kellő gólt. Így 
ahelyett, hogy a 95. percben lefújta volna a találkozót döntetlennel, 
önkényesen tovább hosszabbított. Láss csodát, a találkozó 102. per-
cében – egy labdarúgó mérkőzés 90 perc, hosszabbítással együtt 92-
93 perc –, egy teljesen jogtalan tizenegyeset ítélt meg az argentinok 
javára. A fogadás, ha kacifántosan is, de bejött. A mérkőzést követően 
a bolíviai játékosok és az edzőstáb meg is lincselte volna a mi ma-

gyar sporinkat, ha nem rendőri kíséret mellett hagyja el a játékteret.
Vannak persze olyan esetek is, amikor a vesztegetők igazi sportem-
berekbe ütköznek. Történetünk a Debrecen BL szereplésére nyúlik 
vissza. Nyolcvanezer euróért cserébe azt kérték ismeretlenek, hogy 
a debreceni kapus kapjon legalább három találatot a Liverpool el-
leni meccsen (ami 0-1 lett), az októberi, Fiorentina elleni meccsen 
pedig legalább két góllal veszítsen a Debrecen. (A végeredmény 3-4 
lett.) Polekszics ugyan nem ment bele a csalásba, ám az ügy kiderült. 
Mivel nem jelentette, a kapust az UEFA két évre eltiltotta a játéktól.
A bochumi ügyészség jelenleg is több száz mérkőzést vizsgál, köztük 
31 magyart is (alacsonyabb osztályokat nem is számítva), s bár ren-
geteg a bundázás – több, mint hinnénk – azért nem szabad mindig 
rosszat feltételezni. A sportban történnek manipulálás nélkül is cso-
dák, legalábbis jó ezt hinni, és ebben a hitben maradni.

Süveges Péter

Idén csak a tisztes helytállás jutott
Tavaly az ÁVF United, iskolánk focicsapata az egyetemek és főiskolák bajnokságának III. osztályában az 
előkelő 3. helyen végzett, amivel kiharcolta az osztályváltást, és így idén a II. osztályban próbálhatott 
szerencsét. Az idei szezonban már nem muzsikáltak ilyen jól labdarúgóink, a nyolccsapatos bajnokságot 
a 7. helyen zárták. Mindehhez az is hozzátartozik, hogy ha az utolsó mérkőzésen nem kapunk ki a 
harmadik helyezettől, akkor még meg is előztük volna őket. Ez is jól jelzi, hogy a látszólagos kudarc 
ellenére a mezőny kiegyenlített volt, s korántsem szerepelt le a csapatunk.



Hogyan alakult ki életed 
A kapcsolatok rendkívül meghatározóak, ezekre épül minden az életünkben. 

Minden nap alakulnak ki új kapcsolataink: 

Szépe Orsolya Katalin 
Nehezen és lassan. Meg kellett egymást ismernünk, 

meg kellett tanulnunk alkalmazkodni. Valahogy 
mégis mindig én voltam az, aki a konfliktusokban a 

kompromisszumos megoldásokat kereste. Ő hirtelen 
ott termett az életemben, és nekem mindenben 

alkalmazkodni kellett. Különösen az elején volt nehéz, 
amikor még nem kérdezhettem meg, mit szeretnél, mi a 

baj, hanem ő csak gőgicsélt és gőgicsélt… 
Vagy éppen kacagott...

Mészáros Lilla (RSZ/II.)
Mindig is szerettem volna kipróbálni magam, hogy mennyire állom meg 
a helyemet külföldön, „idegenek” között. A legegyszerűbb lehetőséget 
választottam: regisztráltam egy nemzetközi au-pair kereső honlapon. 
Az a család, akikhez kerültem, elsőre is nagyon szimpatikus volt a számomra. 
Elvárásuk közé tartozott többek között, hogy a potenciális au-pair-ek 
tudjanak főzni, amit én személy szerint imádok, és kitűztek egy konkrét 
határidőt, hogy mikor fogok kezdeni. Ez elsőre túl közeli dátumnak tűnt, de 
addigra sikerült mindent elintéznem, és lelkiekben is felkészülnöm. Nem 
jelentett nekik problémát, hogy előtte még nem dolgoztam au-pair-ként, és ezt 
pozitívumnak tekintettem. Most így két hónap elteltével egyre inkább sikerült 
beilleszkednem a családba; a gyerekkel, és a szülőkkel is egyaránt nagyon jó a 
viszonyom. A jövőmre nézve csak annyit mondhatok, hogy ez a munka nagyon 
jó „ugródeszka”, mivel mindenféleképpen külföldön szeretnék élni egyszer.

Mátyás Anita (RSZ/II.)
Életem legemlékezetesebb találkozása, 
mondhatni, nem volt túl „emberi”. 
Egy négylábú, kistestű szőrcsomóról van szó, 
akit már hat éve ismerek. 
A kutyámról. Nagyon-nagyon vágytam már egy 
kutyára, és amikor ott állt az ajtóban, tudtam, 
hogy ez örök szerelem lesz. Ma már el sem tudom 
képzelni, milyen lehet kutya nélkül élni. 
Nem véletlen az a mondás, hogy a kutya 
az ember legjobb barátja. 
A kapcsolat, ami egy állat és egy ember között 
kialakulhat, szerintem a legőszintébb és 
legtisztább a világon.
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legemlékezetesebb kapcsolata?
beszélgetésbe elegyedünk egy másik utazóval a buszon, új szomszédunk lesz, 
vagy esetleg egy szimpatikus személy ül le mellénk a kávézóban.

Pélyi Veronika
A vonzás törvényében egyre többen hisznek napjainkban. Nos, én nem 
feltétlen tartozom ezek közé az emberek közé, azonban be kell ismernem, 
akadnak érdekes dolgok. Az alábbi esetnél nem is maga a kapcsolat, hanem 
inkább annak kezdete emlékezetes számomra. Tavasszal részt vettem egy 
konferencián, ahol már az előadás alatt „felfigyeltem” az egyik előadóra. 
Tetszett a stílusa, a modora, az előadása, és a szakmai hozzáértése. 
Már ekkor elhatároztam, hogy megismerkedek vele, azonban mire 
eljutottam volna az előadás után odáig, hogy megkeressem, ő volt az, 
aki odajött, bemutatkozott, és választ adott a bennem az előadás során 
felmerült kérdésekre. Azóta is ápoljuk a kialakult szakmai kapcsolatunkat.

Andó Éva 
Akárhogyan gondolkodom, nem tudok választ adni a kérdésre. Egyetlen 
legemlékezetesebb kapcsolat? Nem, nincs ilyen. Sok-sok fontos kapcsolat 
volt, van, lesz (remélem). Minden korszaknak megvannak a legfontosabb 
kapcsolatai: egy majdnem 20 éve tartó egyetemi barátság is lehet 
meghatározó, holott lehet, évente csak egyszer-kétszer jön össze egy 
személyes találka. S egy hirtelen jött „egymásra találás” egy ismeretlennel, 
egy néhány órás élvezetes beszélgetés is lehet az adott pillanatban a 
legfontosabb. Az ember életét alkotó szövevényes kapcsolatok egyetlen 
közös pontja, hogy mind a kommunikáció által valósulnak meg, 
e társas háló alapanyaga a kommunikáció. Óráimon ez a legfontosabb, 
folyamatosan (talán az unalomig) ismételt gondolat: az emberi érintkezés 
számtalan különféle módja nem csupán eszköz, hanem ezeknek az összetett 
viszonyoknak (azaz a KAPCSOLATOKnak) a létrehozója, fenntartója, 
működtetője.

Lapp Klaudia (NT/II.)
Az én egyik legmeghatározóbb kapcsolatom általános iskola hetedik 

osztályában kezdődött. Akkor ismertem meg azt a lányt, akire mindig 
számíthattam, bármi történt is velem. Voltak rossz pillanataink is, 

de mindig tudtuk, hogy a barátságunk fontosabb mindennél, így 
megoldottuk a problémáinkat. Mindig adok a véleményére, és ami a 

legfontosabb, nincs köztünk féltékenykedés, versengés. 
Remélem ez örökké így marad!

Kocsis Krisztina (GM/L/II.)
A megismerkedést a barátainknak köszönhetjük, hiszen egy házibuli 
alkalmával találkoztunk először, ahol kellemesen elbeszélgettünk 
egymással. Körülbelül fél  év múlva futottunk össze újra, és ott folytattuk, 
ahol előtte abba hagytuk. 
Ekkor már mindketten pontosan tudtuk, hogy mit is akarunk a másiktól.
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Napsütés, tengerpart, aperol 
spritz, töménytelen mennyisé-
gű és variációjú pizza, tészta, 
tengeri herkentyűk, na meg 
az elmaradhatatlan paradi-
csomszósz nyakon öntve némi 
toszkánai borral. Ki ne szeretné 
ezt a gasztro-élménykavalkádot 
megtapasztalni? Bacsa Eszter 
nemzetközi tanulmányok sza-
kos hallgató elmeséli nekünk, 
milyen Erasmusosként Olaszor-
szágban.

Hogy jutottál az elhatározásra, hogy cse-
rediákként felfedezed Olaszországot?
Mindig is legfőbb céljaim közé tartozott 
az idegen nyelvek minél magasabb szintű 
elsajátítása. Középiskolában tanultam olasz 
nyelvet, de az érettségi után sajnos alig 
foglalkoztam vele. Így, amikor megtudtam, 
hogy iskolánk egy olasz partnerintézményre 

tett szert, azonnal eldöntöttem, hogy ezzel a 
remek lehetőséggel élni szeretnék. Máshova 
nem mentem volna Erasmus programra. 
Persze fontosak a program jellegéből adódó 
előnyök is, hiszen arra is vágytam, önálló-
sodjak, minél többet lássak a világból, és sok 
új barátot szerezzek.

Miért éppen Szicíliát választottad? Milyen 
várakozással vágtál neki az útnak?
Nagy várakozásokkal vágtam neki az útnak. 
Sejtettem, hogy gyönyörű és különleges 
helyeket fogok felfedezni, és ez teljesült is. 
Emellett a nyelvi akadályoktól is tartottam, 
hiszen eredetileg itt szicíliai nyelvet beszél-
nek, de szerencsére mindenki tökéletesen 
beszéli a hivatalos olaszt.

Milyen nehézségekkel kellett/kell megküz-
dened?
Alig másfél hónapja vagyok itt, de sze-
rencsére nem egyedül, ketten jöttünk az 
ÁVF-ről. Főleg az első két-három hétben 
voltak nagyobb nehézségeink. A lakáskere-

sés nagyon nehezen ment, hiszen segítség 
nélkül én magam telefonálgattam a gyenge 
középfokú nyelvtudásommal. Mikor végül 
két nap után találtunk szállást, az egyetem 
felhívott minket, hogy tudnak ingyen szállást 
biztosítani nekünk, így lemondva a biztos 
helyünket, rögtön beköltöztünk a kollégi-
umba. Ám hamar kiderült, hogy mégsem 
maradhatunk ott, az előző szállásunkat pedig 
rögtön kiadták másnak, így megint segítség 
nélkül kellett nekiállni a lakáskeresésnek. 
Szerencsére másnap megoldódott a problé-
ma, de nehéz napokat éltünk át.

Mit tanulsz kint?
Védelem- és Biztonságpolitikát és olasz nyel-
vet, ami nem egyszerű, hiszen mindent ola-

szul tanulok, de szerencsére az itteni iskola-
társak és a tanárok is segítőkészek, és így az 
olasz nyelvtudásom is gyorsan fejlődik.

Mennyi szabadidőd van, mit csinálsz ki-
kapcsolódásként?
Hétfő kivételével minden nap iskolába 
járunk, van, hogy egész nap bent vagyunk 
reggeltől estig, de egyelőre jut idő a pihe-
nésre és a szórakozásra is. Elsősorban az 
itteni Erasmusos diákokkal, illetve olaszok-
kal barátkozunk, és igyekszünk minél többet 
utazni is, hiszen itt rengeteg látnivaló van.

Milyen a kinti élet, az emberek, szokások, 
kultúra?
Összességében tetszik az itteni élet, bár 
teljesen más, mint otthon. Elsősorban azért, 
mert Budapest után most egy alig 30 ezres 
kisvárosban élek. Az itteniek mindig nagyon 
nyugodtak, és mindenre nagyon ráérnek. Így 
elég nagy a szervezetlenség is. Ami nagyon 
furcsa és nem tetszik, hogy a boltok nagyon 
sokszor zárva vannak, a tömegközlekedés 
fejletlen, ezért rengeteg az autó, de járda alig 

van a gyalogosoknak. A gazdag 
történelmi múlt és a hagyo-
mányok mind csodálatra méltóak. 
Az emberek rendkívül barátsá-
gosak, nyitottak és érdeklődőek. 
Nem kivételes itt az sem, hogy pár 
óra ismeretség után felajánlják, 
hogy különböző látványosságok-
hoz elvisznek, akár többórányi 
útra autóval. Persze a lányoknak 
nem árt egy kicsit óvatosabbnak 
lenniük.

Mi az, amit átültetnél esetleg az 
itthoni életbe?
A szicíliai időjárást néha szíve-
sen átültetném az otthoni helyé-
re, csak úgy, mint a tengert. Ezen 

kívül az emberek lazaságát, segítőkészségét 
és életszeretetét is szívesen tapasztalnám 
többet otthon.

Mivel bíztatnád azokat, akik még hezitál-
nak az Erasmus program megpályázá-
sán?
Mindenkinek csak ajánlani tudom a progra-
mot. Nem csupán nyelvtanulás szempontjá-
ból kiváló lehetőség, hanem egész életre szóló 
tapasztalat és élmény, amire másképp talán 
nehezebben adódhat alkalom. Ezen kívül 
önfejlesztésnek sem utolsó. Mindenkinek, 
aki szeretne új kultúrákat, embereket, helye-
ket megismerni, és önállósodni, tanácsolom, 
hogy pályázzon az Erasmus programra.

Tarczali Patrícia

Dolce Vita, avagy 
édes élet Szicíliában
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Répa, retek, mogyoró...
ízek kavalkádja az ÁVF-en

EXTERNÁLIÁK

Ebben a szemeszterben sem 
maradhatott el a már hagyo-
mányosan ősszel és tavasszal 
megrendezett Ezerízű ÁVF. No-
vember 22-én 7. alkalommal 
gyűltünk össze az iskola étter-
mében, hogy a csapatok által el-
készített ételek és italok mellett 
beszélgetve üdvözöljük a félév 
új cserediákjait. 
Ez alkalommal Rabia Kalfaoglu, 
Tuba Yildirin és Hande Balaban, 
a három Törökországból érke-
zett Erasmusos diák engedett 
bepillantást az itteni életükbe.

Miért választottátok Magyarországot?
Rabia: Az egyetemünkön írnunk kellett egy 
tesztet, és úgymond én nyertem Magyaror-
szágot, aminek nagyon örültem.
Tuba: Nagyon sok ország közül választhattam 
volna, de rengeteg gyönyörű dolgot hallottam 
erről a helyről és Budapestről, ezért úgy dön-
töttem, ide szeretnék járni.
Hande: Ez az ország nagyon szép, és sok jót 
hallottam róla. Azt hiszem, mindenki nevében 
mondhatom, hogy nagyon jól érezzük itt ma-
gunkat, és megfelelően választottunk.

Mik az eddigi tapasztalataitok? Hogy érzi-
tek magatokat?
Rabia: Nagyon élvezem, hogy itt lehetek. Ez 
az első alkalom, hogy ilyen sokáig külföldön 
vagyok. Itt Budapesten számomra a legszem-
betűnőbb és leginkább meglepő az volt, hogy 
az emberek segítőkészek és kedvesek. Jó ér-
zés itt lenni és kedves emberekkel találkozni, 
mert otthon sajnos ez ritka.
Tuba: Mindemellett nagyon kedveljük az itteni 
tanárainkat. Mindig és mindenben segítenek, 
ami nagyon sokat jelent a mi helyzetünkben.

Sikerült már magyar barátokat is szerez-
netek?
Rabia: Szerencsére már elég sok embert sike-
rült megismernünk. Magyarok közül persze 
elsősorban a mentorainkkal vagyunk baráti 
kapcsolatban, de a városban, illetve bulikban 
is szereztünk már ismerősöket.
Hande: Sok magyar diákot is ismerünk. Ők 
tanítgatnak minket magyarul, de be kell val-
lanom, hogy ez a nyelv nagyon nehéz. Igyek-
szünk minél többet megtanulni belőle, de 
egyelőre a „köszönöm” és a „szia” szavakat 
tudjuk csak érthetően kiejteni.

Hogy tetszik az Ezerízű ÁVF? Megkóstoltá-
tok az ételeket?
Rabia: Nagyon sokat ettem, teljesen tele is va-
gyok. Maga a rendezvény nagyon tetszik. Ha 
vége az interjúnak, azonnal indulunk is vissza 
táncolni. Bár ennyi evés után most jól esik ez 
a beszélgetés. Azt hiszem, majdnem mindent 
megkóstoltam, és ízlettek is az ételek.
Tuba: Nem tudom, minek mi volt a neve, de 
nagyon sok süteményt, muffint és palacsintát 
ettünk.
Hande: Mi csak retekből és zöldségekből ké-
szítettünk harapnivalót, ezúttal nem tudtunk 
sütni, főzni, de nagyon jó ötletnek tartom ezt a 
programot. Sok ismerőssel találkozunk itt, cse-
rediákokkal és magyar hallgatókkal egyaránt.

Tetszik a magyar gasztronómia? 
Hande: Nagyon ízlik például a gulyásleves és 
a lángos, de más, kifejezetten magyar ételt 
még nem igazán próbáltunk ki.
Rabia: A gulyás egy kicsit hasonlít az egyik 
török ételre, de azt mi nem levesként ké-
szítjük, hanem a raguhoz hasonlóan. Amit 
szeretnék még megkóstolni, az a pörkölt. 
Nagyon sokan mondták, hogy finom és nem 
szabad kihagyni.

Szerintetek mi a legnagyobb különbség az 
otthonotok és Budapest között?
Rabia: A legnagyobb különbséget a tömeg-
közlekedésben látom. Itt Budapesten jól 
szervezetten és sűrűn járnak a buszok, villa-
mosok, majdnem mindenhol van megálló, és 
könnyen át lehet jutni a város egyik pontjá-
ból a másikba. Otthon ehhez képest nagyon 
rossz a helyzet.

Tuba: 
Az emberek 
mentalitása is kicsit más. 
Velünk egyelőre mindenki kedves 
és segítőkész.

Mit csináltok szabadidőtökben? Esetleg 
vannak kedvenc helyeitek a városban?
Tuba: Iskola után általában közösen filme-
ket nézünk, vagy a városban sétálgatunk, né-
zelődünk. Igyekszünk minél jobban bejárni 
Budapestet, mert nagyon szép és izgalmas 
város.
Rabia: Igazság szerint sokszor járunk vásá-
rolgatni is, mert nagyon jó boltok vannak, de 
szoktunk például közösen főzni. Persze mi is 
járunk szórakozóhelyekre. Most a kedven-
cünk a Morrison’s és a Szimpla.

Milyen ötleteket adott nektek az Erasmus 
program a jövővel kapcsolatban?
Tuba: Azt hiszem mindezek után körbeutaz-
zuk egész Európát.
Rabia: Jó lenne még többet látni, de sajnos 
számunkra ez a vízum miatt kicsit nehezebb. 
Most örülök, hogy itt lehetek, de még biztos 
nagyon sokat fogunk utazni.

Kovács Szabina
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Van élet a közösségi oldalon kívül is?
Felmerült bennem a kérdés, 
hogy a közösségi oldalak vajon 
mélyítik vagy sekélyebbé teszik 
a kapcsolatainkat? Ahhoz, hogy 
erre megkapjam a választ, vizs-
gálódni kezdtem a témában. 

A legmegdöbbentőbb az volt, hogy minden 
egyes tudományág, amely elkezdte boncol-
gatni ezt a kérdést nem ad egyezőnek tűnő 
válaszokat, még csak meg sem közelítik 
egymás álláspontját. Érdekes volt olvasni 
például egy pszichológiai publicisztikát, 
ami éppenséggel azt közölte, hogy a közös-
ségi oldalak a felhasználót nyitottabbá, köz-
vetlenebbé teszi, és segíti személyiségének 
kibontakozását, valamint társadalmi szo-
cializációját. Mivel nekem ez egy kicsit túl 
festőinek bizonyult kerestem egy másik véle-
ményt is. Eszerint  az ismeretségi hálózatok 
–social network – árnyoldala a túlzott virtu-
alitás. Más szóval a felhasználók személyisé-
ge már nem tapasztalatszerzés útján fejlődik, 
hanem egy az általuk szabadon kreált „nem 
valós” környezetben érik interakciók, ame-
lyeket máshogy élnek meg. Emellett nagy 
veszélye van annak is, hogy nem kapunk 
magunkról egy egészséges énképet sem, 
mert a virtuális személyiségünk pillanatok 

alatt megváltozathatóvá válik. Mindemellett 
mindenki számára ismert probléma a közös-
ségi oldalakon, hogy bárki gondolhatja 
szimpatikusnak a mi személyiségünket és 
kreálhat magának egy lemásolt profilt a 
mi arcunkkal és személyiségjegyeinkkel 
ezek az úgynevezett fake – hamis – profilok. 
Ezek személyiségtorzuláshoz vezethetnek, 
persze ebben a véleményben is megjelennek 
szélsőségek. 
Érzésem szerint az igazság valahol a kettő 
között van, amit mindenki saját tapasztal-
atai alapján formál. Úgy gondolom, hogy egy 
online felület nem helyettesítheti az életün-
ket maghatározó élményeket, csak elveheti 
azokat. Az emberek többsége sok időt tölt 
el közösségi oldalakon, ezt az időt a felül-
etesebb kapcsolat erősítésére használhatod, 
igazi kapcsolatot viszont nem építhetsz vir-
tuálisan. Az emberi kapcsolataidat pedig 
lehet, hogy mindeközben hagyod stagnálni, 
sőt olykor sorvadni is azért, hogy linkek-
kel és kiírásokkal jelet hagyj, mert azok 
nélkül nem éreznéd, hogy tagja vagy a tár-
sadalomnak. Ahelyett, hogy üzenetet írnál a 
barátaidnak – családodnak – párodnak, hogy 
„mi van veled” inkább hívd el egy kávéra, 
teára, sörre és mondd el neki személyesen. 
Keresgélésem alatt belefutottam pár érde-
kes adatba, szerintem a véleményed kör-
vonalazódásához segíthetnek: Mára már 
elmondható, hogy a Facebookot keresi fel 

az internetezők 
több mint 
tizede, míg a 
fe l m é ré s b e n 
második helyen 
végző Google 
keresőlapjára 
csak a fel-
használók 7,3 
százaléka kat-
tint. Mi több, a 
Facebookot ma 
már több mint 
f é l m i l l i á r d 
ember használ-
ja, akiknek a fele naponta legalább 55 percet 
tölt el ott. A Nielsen kutatóintézet tanul-
mánya szerint az amerikai állampolgárok 
idén május hónapban mintegy 53,5 milliárd 
percet töltöttek Zuckerberg találmánya előtt. 
Emellett azt is megállapították, hogy a közös-
ségi oldalakon való jelenlét a legnépszerűbb 
online tevékenység, megelőzve az email-kül-
dést, az internetes keresést és a játékokat. 
A Socialbakers adatai szerint 2011 már-
ciusában Magyarország területén a Facebook 
aktív felhasználók száma elérte a 2.842.400 
főt. Ennek ellenére a hazánkban elérhető 
közösségi portálok közül még mindig az 
IWIW rendelkezik a legtöbb regisztrált fel-
használóval: 4,2 millióval.

Szabolcs Bernadett    

Nagy Dániel
rovatvezetőMAPPA Szabolcs Bernadett

rovatvezető
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André Kertész retrospektív a Magyar 
Nemzeti Múzeumban 
Aktok. A női test jellegzetes gör-
bületei, a formák finom összetett-
sége, a bőr puhasága, az eleven 
hús vonzása. A Vogue és a Play-
boy címlaplányaihoz szokott 
szellemünk bizonyára nem André 
Kertész képeit juttatja eszünkbe. 
Hölgyei mégis nőideálok. Álca 
nélküli ideák, a női test benső 
leképeződései. Micsoda?! 

Hogy megértsük a 20. századi fotográfia 
történetének egyik nagy, világszerte ismert 
és elismert alkotóját (valamint műveit és 
azok alapját) egy kicsit vissza kell men-
nünk az időben. Egészen a századforduló és 
a rákövetkező néhány évtized környékére. 
Képzeljük csak el! Az ipari forradalom után 
vagyunk, s szemtanúi lehetünk annak a hi-
hetetlen mértékű tudományos fejlődésnek, 
amely átalakítja egész világunkat. Villany-
lámpa, repülőgép, gőzgépek, gyárak, váro-
siasodás… Minden változik. Sajnos azon-
ban a kor vívmányai nem teljesítik be a 
nagyszabású társadalmi elvárásainkat, és 
magukkal hozzák a városi nyomort, elide-
genedést. Mindeközben a politikai helyzet 
is instabillá válik, és a társadalmi utópiák 
lassacskán eszmékből rémálommá vál-
nak. A fejlődésbe vetett hitünk megrendül. 
Nietzsche-t olvasunk: „Isten halott!”, Freud 
újszerű gondolatai a pszichoanalízisről rá-
ébresztenek felszínességünkre. Szembesül-
ünk a bizonytalansággal, a kétrétű (külső és 
belső) ismeretlenséggel. Csoda, ha elfordu-
lunk a hétköznapinak vett valóságtól? Azt 
hiszem nem. Utazás, alkohol, drogok, álmok 
és fantázia. Közös alkotás. A XX. század ele-
jének művészeti központja Párizs, ide tar-
tott minden művész (köztük a magyar szár-
mazású André Kertész is), hogy az érzékelés 
területeinek kitágításával párhuzamosan 
új kifejezőeszközöket teremtsenek. Hogy 
kifejezzék azt, amire nem voltak szavak, s 
amire a megszokott formanyelv nem volt 
elegendő. Azt, amit talán még mindig nem 
értünk igazán. A bensőbb lényeghez, a je-
lenségvilág mögött meghúzódó teljesebb 
valósághoz való eljutás vágya magával hozta 
először a színek, majd a formák feloldását, 
s újszerű tartalommal való feltöltését. Ker-
tész Andor nem politizált, nem skandált tár-
sadalomformáló jelszavakat. Bár a fronton és 
a háború által megviselt vidékeken készített 
képei a foto zsurnalizmus nagyjává tették, 
sajátos művészi munkáiban mindvégig ön-
magát adta. A történelmi zajlás, valamint 
saját lénye, léte dokumentálójaként hatott 
környezetére. Női aktjai nem mások, mint 
a testi vágyaktól uralt kavargó mélységből 
eredő ösztöni kisugárzások álmokban való 
visszatükröződései. A külvilág ingereinek 
ismeretlen mélyrétegeinkben való torzult 

leképeződései. Az emberi lét külső esztétiká-
ja mögött meghúzódó vonulatának ábrázolá-
sai. Ezzel a letisztulással találhatjuk szembe 
magunkat más képein is. Legyen szó akár a 
parkban üresen álló székek csoportjáról, egy 
hamutál mellett heverő szemüvegről, vagy 
egy tányér szélének támasztott villáról, biz-
tosan érezhetjük, sikerült megragadnia az 

időtlen létezés tiszta erővonalát. A Nemzeti 
Múzeum őszi/téli kiállításán mi is szemtanúi 
lehetünk nagyszerűségének. A méltán 
világhírű magyar fotográfus közel 250 képét 
felvonultató kiállítás megtekinthető decem-
ber 31-ig. Ne hagyjuk ki!

Iricsek Zsuzsanna

Érzelmi stimuláció
Mikor kislány volt,  
Csodálta a falevelek csillogását,
Bágyadt nyár hangjai bizsergették,
Lágy érintések csiklandozták lelkét.
Zokogásában a keblébe harapó fájdalom üvöltött.

Nem értették.

Télre tavaszok, nyárra őszülnek a koronák; 
nem ordítja többé fájdalmát, örömét, 
csak a sziget fáinak susogja néha.
Az érdek önző, az eszköz tekintet nélküli már.

De az éjjeli magányban, 
Simuló párnák és testek sodrában,
Vibráló fények, üres poharak, vonagló mozdulatok,
kierőszakolt meghitt pillanatok közt
mélyről törő bűntudatban újra érzi:

ez csodálatos.

Törő Zafír (NT N/I.)

KULTÚRAIricsek Zsuzsanna
rovatvezető
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