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Kapunyitási pánik
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Kapunyitási pánik, avagy 
a pályakezdők új keletű szindrómája
Hogy micsoda?... Igen, ez a kérdés merült fel bennem is először, amikor meghallottam 
ezt a kifejezést.  Miután viszont végiggondoltam, hogy a sokszor említett kapuzárási 
pánik esetén az a bizonyos kapu mégis mikor nyílik ki életünk során, kezdett 
létjogosultnak tűnni a fogalom. Nem más ez, mint a fiatalok, frissdiplomások válsága, 
amikor is az új szituációk, az új élethelyzet nyomasztja  az embert. Ilyesmit egyszer 
mindnyájan megérünk/értünk - az új korszak kezdetének krízishelyzetét.
Az őszi félév első számában ezt a témát járhatod körül velünk. A kerekasztal rovatunkból 
megtudhatod, hogy hallgatótársaid, oktatóid, milyen krízist éltek át és azokat, hogyan 
orvosolták. Arc rovatunkban közelebbről ismerheted meg főiskolánk rektorát, akinek 
bepillanthatsz a tanársegédségtől a rektori székig vezető karrierútjába. Ha felkeltette 
érdeklődésed az Y generációs pszicho-bárányhimlő, és szeretnél róla többet megtudni, 
ne habozz fellapozni mappa rovatunkat sem. 

Tarczali Patrícia

KONFERENCIA AZ ÁVF-EN
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
az ÁVF idén is tudományos konferenciát 
rendez.  A nap központi témája a gazdasági 
kormányzás az Európai Unióban, különös 
tekintettel a magyarországi lehetőségekre. 
A konferencián hat szekcióban mintegy 50 
érdekfeszítő előadás várható. 

A rendezvény helye, ideje: 2012. november 8. 9:30, 300-as 
előadó. Nyitóbeszédet mond Vastagh Pál rektor úr, plenáris előadást tart Andor László 
EU-biztos és Forgács Imre, a Gazdasági Jogi Tanszék vezetője.

Szőke Szilvia

Rövid hírek

 BELSŐSÉGEK

A 2012-ben felvételt nyert hallga-
tóknak a következő félévre az 50, vagy 100%-
os önköltség-kedvezmény elnyeréséhez elő-
feltétel, hogy kitöltsenek egy pályázati lapot. 
A feltételeket a honlapon (Hallgatói infor-
mációk/Szabályzatok) a Térítési és juttatási 
szabályzat/2 című dokumentumban találjátok. 
Érdemes a vizsgaidőszak előtt elolvasni, hogy 
időben rá tudjatok készülni!

Rekord létszámmal pörög az 
Erasmus program! Törökországból 
(11), Ausztriából (4), Lengyelországból (3), 
Németországból(2), Hollandiából (2) és Fran-
ciaországból (1) összesen 23 külföldi hallgató 
érkezett hozzánk, hogy főiskolánkon folytas-
sák tanulmányaikat. Ha szeretnéd felvenni a 
külföldi diákokkal a kapcsolatot, hogy gyako-
rold a nyelvet, esetleg buliznál velük egy jót, a 
mentoruk, Garan Éva (garan.eva@gmail.com) 
várja a jelentkezésed.

Az idei Intézményi Tudományos 
Diákköri Konferencia címe: Tehetsé-
ges Diákok Karrierje. A kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtók ebben az oktatási évben kétszer 
is megmérettethetik magukat, hiszen 2013 
áprilisában rendezik meg az Országos TDK-t, 
amelynek a veszprémi Pannon Egyetem ad 
otthont. Várunk november 30-án. Szurkoljunk 
együtt a versenyzőknek!

Gratulálunk az ösztöndíjasoknak!
Köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatóink: 
Szabados Edina (NT10), Tóthová Enikő (GM9), 
Urbán Daniela Rita (NT10), Péter Anna (GM11). 
Hallgatói ÁVF díjban részesült: Derzsi Borbála 
(NT/MSC11), Péli Ágnes (GM11), Komáromi 
Mátyás (KSZ11), Pataki Tamás (NT/MSC12).

Annak idején, amikor először voltam gólyatá-
bor-szervező, egy percig nem gondoltam volna, 
hogy valaha lesz olyan, hogy az ÁVF egy másik 
intézménnyel fog együtt Gólyatábort szervez-
ni. Idén azonban első alkalommal fogott ösz-
sze két intézmény szervezői gárdája, ugyan-
is az Általános Vállalkozási Főiskola és az 
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai 
Karának szervezői együttes  erővel próbál-
ták meg a most érkező gólyákat elkalauzolni 
a felsőoktatás rejtelmei közt. Ezt a pár napot 
humoros feladatokkal fűszereztük meg, és re-
méljük, örökre emlékezetessé tudtuk tenni a 
gólyák számára. Ezzel a döntésünkkel elindí-
tottunk valamit, amire, azt hiszem a környező 
felsőoktatási intézmények körében igencsak 
kevés példát láthattunk vagy hallhattunk: két 
ennyire más hagyományokkal és szokásokkal 
rendelkező szervezői csapat megpróbálja azt, 
ami elsőre lehetetlennek tűnt. A programokba 
igyekeztünk mind a két intézmény sajátossá-
gait belecsempészni. Természetesen idén sem 
maradhatott ki, hogy téglák kerültek a gólyák-
kal telített csapatokba vagy ha megszólalt a 
„Don’t stop me now”, akkor mindenki egyszer-
re, ugyanazokat a mozdulatokat végezte.
Az első évben még csiszolódnunk kellett egy-
máshoz, de szerintem a jövőben a szervezés 

egyre gördülékenyebb és rutinosabb lesz a két 
kar között. Annak érdekében, hogy ez a kap-
csolat ne csak a Gólyatáborban merüljön ki, 
az elkövetkezendő egy évben igyekszünk mi-
nél több programot és lehetőséget biztosítani 
mind a szervezőknek az összeszokáshoz, mind 
a gólyáknak az ismeretségük és barátságuk 
fenntartásához.
Visszaemlékezve az elmúlt nyárra és az ezzel 
járó izgalmakra, azt hiszem sikerült maradan-
dót alkotnunk.

Gólyatábor 2012
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REKTOR ÉS PROFESSOR EMERITUS
Elismerésekből nem volt hiány az idei 
évnyitón: diákok és tanárok egyaránt 
átvehettek munkájuk elismeréséül ok-
leveleket. Igen, a tanárok is, hiszen főis-
kolánk − idén első alkalommal − Rektor 
Emeritus valamint Professor Emeritus 
címeket adományozott több jeles okta-
tónknak.

Rektor Emerita címet kapott Kerepesi Kata-
lin, Rektor és Professor Emeritus címet Sza-
kács Ferenc és Sárközy Tamás.

Professor Emeritus címmel tüntették ki 
Szakolczai Györgyöt, G. Márkus Györgyöt, 
Hülvely Istvánt és Matus Jánost. Mesterok-
tatói kinevezést kapott Gébler József tanár 
úr. Professor Emeritusaink így nyilatkoztak 
a kitüntetéssel kapcsolatos érzéseikről:

Szakolczai György:
Ez a cím valóban rang, mert ha megnézzük a 
díjazottak listáját, ezt a legkiválóbbak vise-
lik, e körbe tartozni tényleg kitüntetés. Ez a 
cím emellett kötelességvállalás is. Azt jelenti, 
hogy éppúgy akarunk foglalkozni a fiatalok-
kal is és a tudománnyal is, mint eddig, vagy 
még inkább. Őszintén remélem, úgy is, mint 
a tanári kar legidősebbje, hogy sikerülni fog.

Szakács Ferenc:
Hálás vagyok a főiskola vezetésének, hogy fő-

iskolai tanári, tanszékvezetői és rektori tevé-
kenységem, tudományos munkásságom elis-
meréseként a Szenátus javaslatára részemre 
„Professor Emeritus” és „Rektor Emeritus” 
címet adományozott. Külön örömömre szol-
gál az a körülmény, hogy továbbra is tanít-
hatok megbízásos munkaviszonyban, nem 
kell elszakadnom kedves munkatársaimtól 
és tanítványaimtól.

Hülvely István:
Hogy mit jelent számomra a Professor 
Emeritus cím? Gondolom, munkám elismeré-
sét. Egy olyan intézmény közösségében fejez-
hettem be félévszázados oktatói munkámat, 
ahol hallgatóim és kollégáim jóvoltából jól 
éreztem magam. A címet elsődle-
gesen nekik köszönhetem. Persze, 
emberileg van ebben valami egé-
szen paradox: a közvetlen kap-
csolatok ritkulására, az emlékezet 
síkjára tolódásukra figyelmeztet. 
Valami befejeződik, s valami más 
kezdődik. Múlttá válik a jelen, és 
jelenné válik a múlt.

Matus János:
Már az általános iskolában el-
döntöttem, hogy tanár leszek. A 
véletlenek sorozata vagy talán a 
sors úgy hozta, hogy a nemzet-
közi kapcsolatok területére ke-

rültem és ott is maradtam több mint három 
évtizedig. A Professor Emeritus cím, amelyet 
nagy megtiszteltetésnek tekintek, azt jelen-
ti számomra, hogy fiatalkori elképzelésem 
nem volt alaptalan. Köszönet érte az Általá-
nos Vállalkozási Főiskolának.

G. Márkus György:
Ez a 74. évemben szerzett diploma − sze-
rénytelen megérzésem ezt súgja − jelzi, hogy 
kollegáim és hallgatóim, és talán a társa-
dalomtudományok és a közélet egy tágabb 
köre is elismeri: teljesítettem egy s mást, 
talán folytatásra méltót a politikaelmélet, az 
oktatás és a publicisztika területein.

Szőke Szilvia

Miért pont az ÁVF?
A felsőoktatási törvényben idén tör-
tént változások jelentős mértékben 
átformálták a felvételizők motivációit, 
ezzel együtt a felsőoktatási intézmény 
választásának döntési folyamatát is. 
A megváltozott hallgatói igények fel-
térképezésének, és a megalapozott 
kommunikációs politika kialakításá-
nak érdekében az ÁVF vezetősége cél-
szerűnek látta egy kutatás lebonyolí-
tását.

A kérdőíves felmérést az idén ősszel fel-
vett hallgatók körében online, kvantita-
tív kutatási eljárással folytatták le. A ku-
tatás végső célja az volt, hogy kidolgoz-
za a főiskola a pályaválasztás előtt álló 
célcsoport hatékony elérését biztosító 
kommunikációs eszközrendszert.
A főbb kutatási eredményeket megte-
kinthetjük a jobboldali ábrákon. 

Köszönjük mindazoknak, akik kitöltöt-
ték kérdőíveinket!

Szőke Szilvia
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BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

A főiskolán 2006 óta működő 
és az óta is fontos szerepet betöltő 

Karrier Iroda vezetőjével, 
Kőrösligeti Zsuzsával 

beszélgettem.
Az irodát megalakulása óta vezeted, önálló szervezeti egy-
séggé formálásában részt vettél. Visszatekintve, hogyan 
látod ezt az időszakot?
Nagyon izgalmas, nagyon jó időszak van mögöttünk, hiszen 
a nulláról indultunk, és felépítettünk egy sokrétű szolgáltatá-
sokkal működő irodát. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszak 
az építkezésé volt, és most jön ezeknek a szolgáltatásoknak a 
még szélesebb körűvé tétele.

Mik voltak a fő céljaitok az iroda létrehozásakor?
Szerettünk volna olyan szolgáltatásokat bevezetni, amelyek 
minden segítséget megadhatnak hallgatóinknak a sikeres el-
helyezkedéshez, hiszen a munkaerőpiacon ma már nem elég, 
ha megszerzik a diplomájukat. A főiskola szlogenje is az, hogy 
nem csak diplomát adunk. Fontos, hogy részt vehessenek te-
hetséggondozásban, igénybe vehessenek olyan szolgáltatá-
sokat, amelyek személyiségüket fejleszthetik, és sokoldalúan 
tudjanak felkészülni az elhelyezkedésre, a számukra megfele-
lő állás vagy szakmai gyakorlati hely keresésére.

Rengeteg hallgató igénybe vette már az iroda szolgáltatá-
sait. Mit mondanál azonban azoknak, akik még nem jártak 
nálatok vagy az első éves hallgatóknak? Miért érdemes be-
térni hozzátok?
Igen, napi szinten egyre több hallgató jön segítséget kérni ön-
életrajza, motivációs levele elkészítéséhez, az állásinterjúra tör-
ténő felkészüléshez vagy az álláskereséshez. Az iroda egész nap 
fogadja a hallgatókat, de vannak speciális személyre szabott 
tanácsadásaink is, mint például a karrier tanácsadás, az élet-
vezetési tanácsadás, a munkajoggal kapcsolatos tanácsadás. A 
tréningek egy–egy témakörben segítenek a személyiségfejlő-
désben. Az ÁVF-Állásbörze Nap szervezésében, illetve az AMT 
szakmai irányításával működő Tehetséggondozó Programban 
is részt veszünk. Mindezek igénybevétele muníciót és segít-
séget adhat a jobb elhelyezkedéshez. Biztatom a hallgatókat, 
hogy első éves koruktól tudatosan készüljenek a pályakezdés-
re, az itt töltött idő alatt használjanak ki minden lehetőséget. 
Így elkerülhető lesz számukra a kapunyitási pánik. Ráadásul 
ezek a szolgáltatások a főiskolán ingyenesek, viszont ha kilép-
nek a nagybetűs életbe, mindezekért később nagyon kemény 
piaci árat kell fizetni. Szerencsére rengeteg céggel van napi 
kapcsolatunk, több mint 300 cég küldi hozzánk az állásajánla-
tait, szakmai gyakorlati lehetőségeit, gyakornoki programjait, 
és ezeket a honlapunkon mindenki megtalálhatja.

A mostani lapszámunk témája a kapunyitási pánik, amit 
Te is említettél. Te a Karrier Iroda vezetőjeként mennyire 

találkozol ezzel a jelenséggel? 
Mennyire jellemző ez a frissen 
végzettekre?
A hozzánk segítségért forduló 
végzős hallgatókban megfogal-
mazódnak a félelmek az elhe-
lyezkedés esélyeit latolgatva. 
Valóban érzékelhetők rajtuk a 
pánik jelei, hiszen saját környe-
zetükben és a médiában is ál-
landó téma a munkanélküliség, 
az elhelyezkedési nehézségek 
problémaköre. Nem csak ná-
lunk, egész Európában tapasz-
talható a probléma. A diploma 
megszerzéséhez közeledőket, 
vagy már diplomával a hónuk 
alatt érkezőket elkedvetleníti az 
első néhány sikertelen kísérlet. 
Ilyenkor mindig egy beszélge-
tés keretében tárjuk fel az oko-
kat. Nyilván nem mindig csak 
külső okai vannak a sikertelen-
ségnek, sok esetben a hallgató 
nem tett meg mindent a siker 
érdekében. Ha három év alatt 
a főiskolai tanulmányai mellett 
tudatosan készül valaki a pálya-

kezdésre, és ennek érdekében kihasználja például a főiskola 
által biztosított lehetőségeket, akkor szó sem lehet pánikról.

A még aktív hallgatók körében végzett felmérésekkel és dip-
lomásaink pályakövetésével is foglalkoztok. Ezen a területen 
mik a tapasztalataid, illetve mi volt az, amin még te is meg-
lepődtél?
Nagyon jó visszajelzéseket kapunk a végzett hallgatóinktól. Ők 
is megerősítik azt, hogy érdemes mindezért dolgoznunk, és 
visszatekintve is fontosnak tartják az általunk nyújtott szolgál-
tatásokat, amik segítenek az elhelyezkedésben – sőt, további 
karrierterveik megvalósításához is szeretnének a lehetőséggel 
élni. Az az érdekes és meglepő számomra, hogy az aktív hallga-
tóink szinte 100%-a jelezte ugyanezt az online felmérésünkben. 
Tehát fontosnak és szükségesnek tartják, mégis van, aki csak 
akkor jön segítséget kérni, ha már kudarcot vallott, a kudarc 
megelőzéséért azonban nem használt ki egyetlen tanácsadást 
vagy tréninget és nem ment el egyetlen állásbörzére sem.

Mire vagy a legbüszkébb a Karrier Iroda vezetőjeként?
Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Karrier Irodát vezethe-
tem a főiskolán, hogy az én munkám is hozzájárulhat hallga-
tóink munkaerőpiaci esélyeinek növeléséhez. Persze vannak 
fejleszthető területek. Igazából azt szeretném, ha hosszú so-
rokban állnának a hallgatók az iroda ajtaja előtt, és minden 
hallgatónk élne a lehetőségekkel.

Nagy Tamás

BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Nagy Tamás
rovatvezetőKARRIER

„...ma már nem elég 
ha megszerzik a diplomájukat”

„Igazából azt 
szeretném, ha 
hosszú sorokban 
állnának 
a hallgatók az 
iroda ajtaja előtt, 
és minden 
hallgatónk élne 
a lehetőségekkel.”
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Papp Zoltán

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető SIKERPorcsin Zoltán
rovatvezető

Papp Zoltán a túlméretes és 
túlsúlyos áruk közúti fuvarozásában 

piacvezető és az emeléstechnikai 
üzletágban szintén előkelő pozíciót 

betöltő Bau-Trans Kft. vezetője. 
Felsővezetőként nagy rálátással bír a 
fiatalok elhelyezkedési lehetőségeire, 

problémáira, és mivel már a húszas 
évei elején vezetői szerepbe 

került, ezért jó példaként 
szolgálhat bárki számára.

Manapság igen divatos és hangzatos szófordulat a ka-
punyitási pánik. Számodra mit mond ez a kifejezés, és 
mennyire volt jellemző rád?
Annyira fiatalon lettem vezető, hogy a klasszikus kapu-
nyitási pánik kimaradt az életemből. 21 évesen kerültem 
vezetői beosztásba az első munkahelyemen, és akkoriban, 
a ’90-es évek elején ez a kifejezés még ismeretlen volt. 
Nem jellemző rám a „pánikolás”, már tizenéves koromban 
igyekeztem megtanítani magamnak, hogyan boldoguljak a 
jövőben. Szerintem ezek a pánikhelyzetek főként azokra 
jellemzőek, akik bár már félig önálló életet élnek, mégis 
26-27 éves korukig ragaszkodnak a szüleik által megte-
remtett biztonsághoz.

Lassan 15 éve vagy a Bau-Trans Kft. vezetője. Az elmúlt 
évekre visszatekintve milyen nehézségekkel kerültél 
szembe?
A 2008-as válság minket is megviselt, két fronton is változ-
tatnunk kellett: egyrészt a cég belső működésében kellett 
megtalálni azokat a tényezőket, amelyekkel költséghaté-
konyabban lehet dolgozni, másrészt pedig piacbővítéssel 
kellett próbálkozni egy olyan piacon, ami drasztikusan 
szűkül mind a mai napig. Vezetővé válás szempontjából 
szerencsére hamar elfogadtak a kollégáim, megértették: a 
célom az, hogy a céget és az ő életüket jobbá és stabilabbá 
tegyem. A nehézség főként a kiszámíthatatlanságban van, 
csak fáziskéséssel tudjuk a reakciókat és a döntések he-
lyességét lemérni. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy 
ha nem jön visszajelzés, akkor más irányba kell indulni, de 
meg kell állnunk, hogy további változtatásokba kezdjünk, 
amíg valós eredményt nem kapunk döntéseinkről.

Akik kevésbé követik figyelemmel a logisztikának ezt a 
speciális területét, azok is találkozhatnak a céggel kü-
lönféle rendezvényeken vagy a médiában. Miért tartod 
fontosnak a megjelenésnek ezen formáit, milyen elő-
nyökre tehettek szert ezáltal?
Az ügyfélszerzés, a piacbővítés és a kapcsolati háló erősíté-
se a cél. Igyekszünk olyan kreatív megoldásokat felkutatni, 
amelyek egyedi megjelenést biztosítanak, jelzik a cég fia-
talos felfogását. Az elmúlt két-három évben sikerült olyan 
projektek mellé odaállnunk, ahol a szolgáltatásainkért 
cserébe médiamegjelenést kaptunk. Májusban például egy 
utasszállító repülőgépet szállítottunk át Budapesten, ezzel 
több hírportálon illetve tévéműsorban is megjelentünk. 

Úgy gondoljuk, hogy az érvényesüléshez egy olyan sajátos megjele-
nés is szükséges, amely segíti a cég nevének és brandjének erősíté-
sét. A cél az, hogy az ügyfél saját prioritásaiban a Bau-Trans-ot más 
cégeknél előbbre sorolja.

Nemrégiben logisztikai szerepet vállaltatok a BME Odoo-
projektjében, és öt országon keresztül szállítottátok a Műszaki 
Egyetem hallgatói által tervezett és épített innovatív, szolár há-
zat a spanyolországi célállomásra. Miért döntöttél úgy, hogy ér-
demes támogatni ezt a kezdeményezést?
Először az interneten barangolva bukkantam rá erre a projektre, és 
megtetszett az egész építmény, amit terveztek, majd a BME is meg-
keresett minket az együttműködés érdekében. Azonnal melléjük 

álltunk, mert szakmailag is érdekes kihívás 
volt, másrészt pedig egy olyan projektről van 
szó, ami már korábban is érdekelt minket. 
Rájöttünk, hogy ez egy annyira izgalmas és 
érdekes terület, hogy anyagi támogatást is 
megérdemel.

Saját példámból is kiindulva, szívesen 
nyújtasz támogatást a feltörekvő fiatalok-
nak azzal, hogy gyakorlati lehetőséget biz-
tosítasz számukra. Milyen tapasztalatokat 
szűrtél le, megbecsülik ezt a lehetőséget?
Ha valaki pályakezdőként egy szakmai ta-
pasztalatokat egyáltalán nem tartalmazó 
önéletrajzot küld egy munkahelyre, az nálam 
azonnal kizáró tényező, mert nem igaz, hogy 
tanulás alatt nem lehet gyakorlatot, tapaszta-
latokat szerezni. A nyári gyakorlatok, terep-
munkák is fontosak. Igenis értékesnek minő-
sül, ha valaki beírja az önéletrajzába, hogy pl. 
két hónapig újságot hordott ki, fénymásolt, 
vagy árut töltött fel. Ezek által is szocializá-
lódik, megismer bizonyos követelményeket, 
szabályokat; megtapasztalja, mi az a munka-
idő, munkarend. Akinek igénye és kedve van, 
azt igyekszünk támogatni ebben.

A család és a cégvezetés időd legnagyobb 
részét kitölti, mégis mindezek mellett egy 
igen különleges hobbit is magadénak tud-
hatsz. Hogyan kötöttél ki emellett?
Öt éve kezdtem el vitorlázni egy barátom ha-
tására. Egy horvátországi vitorlásversenyen 
vettünk részt, ahol sikerült leküzdenem a 
gyerekkorom óta tartó komoly víziszonyo-
mat. Annyira megtetszett, hogy hazatérve ne-
kiálltam tanulni, vitorlás tanfolyamokon vet-
tem részt, és mára sikerült bekerülnöm egy 
olyan csapatba, ami a világ egyik legjobb kor-
mányosát tudhatja magáénak. Az a Majthényi 
Szabolcs kormányozza a hajót, aki Domokos 
Andrással párban, idén lett kilencedszer vi-
lágbajnok. Az idei évben megnyertük az ab-
szolút összetett bajnokságot, emellett pedig 
a balatoni Kékszalagon sikerült megszerez-
nünk a második helyezést. Ebben a sportban 
éppen az a szép, hogy nem csak a hajótól, ha-
nem leginkább az emberek együttműködésé-
től függ a csapat eredményessége.

Porcsin Zoltán

„Az embernek 
elsősorban 
önmagához kell 
hűnek lennie, 
célokat kell 
kitűznie, meg 
kell találnia a 
hozzájuk vezető 
utat, és végig 
kell menni rajta 
bármi áron.”  

Papp Zoltán
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Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Karsay Marcella
rovatvezető ARC

E havi témánk kapcsán Pélyi 
Veronikával beszélgettem, aki 
meghatározó alakja az ÁVF-
nek évek óta. Bármikor láttuk 
őt, mindig mosolygott, és ha 
kérdéseink voltak, mindig kész-
ségesen és szívesen segített a 
problémák megoldásában. Idén 
fejezi be a Vállalkozásfejlesztés 
mesterszakot, így hamarosan 
búcsúznunk kell tőle…

Mik voltak az elképzeléseid a jövődről a 
középiskola után?
Szerintem 18 évesen nem igazán van az em-
bereknek elképzelése a jövőjükről, a diákok 
nagy része nem tudja megmondani, hogy mit 
szeretne tenni középiskola után. Én is ezek 
közé a diákok közé tartoztam, ezért plusz egy 
évet adtam magamnak, és ezalatt elvégeztem 
egy szállítmányozási OKJ tanfolyamot.

Milyen területen képzelted el a jövődet?
Apukám a szállítmányozásban dolgozik, sokat 
mesélt róla, így ezzel már kiskoromban felkel-
tette az érdeklődésemet. Mikor az egy éves 
képzést elvégeztem, ezen a vonalon szerettem 
volna tovább menni, így az ÁVF-re esett a vá-
lasztásom a logisztika szakirány miatt.

Végül mégis HR-re szakosodtál, ez hogyan 
került közel hozzád?
Miután bekerültem az ÁVF-re, csatlakoztam 
egy diákszervezethez, ahol megismertem 
a HR területet, és az Emberi erőforrás gaz-
dálkodás tantárgy után véglegesült bennem 
a döntés. Három évig alelnök voltam a HÖK-
ben, ahol igyekeztem a gyakorlatba is átül-
tetni azt, amit elméletben megtanultam – hol 

a HÖK-ösök örömére, hol annak ellenére... 
Természetesen egy ehhez hasonló szervezet-
ben kissé más elvárásoknak kell megfelelni, 
mint egy cégnél, így igen, van bennem némi 
félelem, hogy hogyan állnám meg az utóbbi-
ban a helyemet.

A mesterszakot miért választottad?
Én még a régi rendszerben kezdtem a tanulmá-
nyaimat, így mikor elkezdődött a bolognai fo-
lyamat, és ismertté vált az élethosszig tartó ta-
nulás fogalma is, aggódtam, hogy a megszerzett 
végzettség nem lesz elég ahhoz, hogy el tudjak 
helyezkedni egy jó cégnél. Másrészt fontosnak 
tartom, hogy folyamatosan fejlesszem kész-

ségeimet és tudásomat. Emellett 
egyértelmű volt az is, hogy ezt az 
ÁVF-en szeretném folytatni, mert 
már ismertem és megszoktam a 
rendszert.

Milyen képességeidet akar-
tad még fejleszteni?
Mindig is féltem kiállni az 
emberek elé beszélni, prezen-
tálni, illetve korábban sosem 
tudtam megfelelően beosz-
tani az időmet. Már régóta 
próbáltam mindkettőben 
fejlődni, azonban igazán az 
ÁVF-en sikerült, a számos 
prezentációval és az AMT-
nek készített munkater-
vekkel. Azóta mindent 
előre beosztok pár nap 
ráhagyással, hogy a csú-

szásokkal 
együtt is időben végezhessek.

Idén végzel a Vállalkozás-
fejlesztés mesterszakon. Hol 
szeretnél elhelyezkedni, mi-
lyen terveid vannak?
Leginkább HR területen sze-
retnék dolgozni. Viszont sok 
tapasztalatot szereztem a 
HÖK-ös alelnökség alatt más 
területeken is. Például a ren-
dezvényszervezés is közel 
került hozzám, illetve számos 
képzést tartottam, ezek miatt 
akár rendezvényszervezői-, tré-
ningasszisztensi, vagy bármi-
lyen, ehhez kapcsolódó állást is 
szívesen vállalnék. Már egy évet 
eltöltöttem az ÁVF Záróvizs-
gaközpontjában, így akár egy 
tanszéki ügyintézői állásra is be-
adnám a pályázatomat más felső-
oktatási intézményben. Alapve-
tően társasági lény vagyok, tehát 
csapatban képzelem el a munkát, 
vagy mindenképpen olyan helyen, 
ahol többen vagyunk.

Tartasz attól, hogy milyen lesz egy teljesen 
új környezetbe kerülni? Minden más, az 
elvárások, az emberek… Félsz az itteni, jól 
ismert, „biztonságos” környezetből kisza-
kadni?
Az elszakadástól nem félek, szeretem az új 
helyzeteket és közösségeket, az ezekhez való 
alkalmazkodást. Szeretem a kihívásokat, és a 
mély vizet, amibe beledobnak. Az elvárások-
tól jobban tartok, viszont igyekszem mindig 
megfelelően helytállni.
Attól félek inkább, hogy a már kialakult kap-
csolatok mennyire maradnak meg, hogy ha 
mindenki szétszéled. Sokan már nincsenek 
az ÁVF falain belül, mégis tartjuk a kapcsola-
tot. Bízom abban, hogy a többi is hasonlóan 
fog alakulni.

A szabadidődben mivel foglalkozol? Spor-
tolsz esetleg valamit?
Nem sajnos, két éve abba kellett hagynom 
a sportolást, vagyis a táncot. A probléma 
egyszerűen az volt, hogy nem fért már bele 
a mindennapjaimba. A mostani félévem-
re egyáltalán nem jellemző a pihenés vagy 
unatkozás. Diplomamunka, házi dolgozatok 
rengetege, és nem igazán ismerem azt a szót, 
hogy semmittevés. Kikapcsolódást a barátok 
társasága nyújtja. Szeretek olvasni, filmeket 
nézni.

Igazából te most „pánikolsz”?
Nem! Úgy vagyok vele, hogy úgyis megoldom 
valahogy.

Csoltkó Zsuzsanna

Egy igazi ÁVF-es Arc
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KARRIERARC

A kapunyitási pánik nem volt 
jellemző dr. Vastagh Pálra. 
Határozott elképzelése volt a 
jövőjét illetően, és mindig is sze-
rette munkáját. Iskolánk rekto-
ra mesélt nekünk a karrierje 
kezdetéről.

Felsőoktatási tanulmányait a szegedi 
József Attila Tudományegyetem jogi karán 
kezdte el 20 éves korában. De előtte más 
szakmát is tanult…
Igen, középiskolában élelmiszertudományi 
technikumra jártam Szegeden, ez komoly szak-
mát adott és emellé technikusi oklevelet. Abban 
az időben még nem alakult ki bennem világo-
san, hogy mit szeretnék csinálni, de ez egy biz-
tos kiindulópont volt. Fontos volt számomra az, 
hogy elkerüljek Békéscsabáról Szegedre.

Végül hogyan esett a választása a jogi te-
rületre?
Édesapám a közigazgatásban dolgozott, és 
idősebb korában kezdett tanulni levelező 
tagozaton a szegedi jogi karon. Sokat segí-
tettem neki, együtt tanultunk, kikérdeztem, 
és ezáltal hozzám is közel került a jogtudo-
mány. A felvételi nehéz volt, mert a gimná-
ziumi irodalom és történelem anyagra épült, 
ezeket a tárgyakat a technikumban jóval ke-
vesebb óraszámban tanultuk. Ugyanakkor 
mindig is humán beállítottságú voltam, so-
kat olvastam, önképző körökbe jártam és 
irodalmi színpadon is tevékenykedtem.

Hogyan képzelte el a munkáját az egyetem 
után?
Akkoriban társadalmi tanulmányi szerződé-
seket köthettek az egyetemi diákok. A hall-
gató és a munkáltató között egy olyan meg-
állapodás jött létre, amely szerint az egyetem 
befejezése után legalább annyi ideig dolgozik 
az adott vállalatnál, amennyi ideig ösztöndíjat 
kapott. Velem már az első évben szerződést 
kötött a Békés Megyei Tanács, így egyértel-
művé vált, hogy oda megyek dolgozni.

Az egyetemi évek során ez mégis megvál-
tozott… Mi történt?
Harmadéves lehettem, amikor több tanszé-
ken is lehetőséget kínáltak arra, hogy az 
egyetem falain belül maradjak oktatóként, 
valamint az adminisztrációban dolgozzak 
a rektor titkáraként. Hamar kiderült, hogy 
nem fogok visszamenni Békéscsabára dol-
gozni, ehelyett elkezdhettem munkásságo-
mat az egyetemen. Két állami intézmény 
között nem okozott gondot a megállapodás 
módosítása, nem sérültek az érdekek sem.

Élete végéig ezen a pályán szeretett volna 
maradni?
Igen, jól éreztem magam ezen a területen. Az 
állam- és jogelméleti tanszéken dolgoztam, 
nagyszerű főnököm volt, aki atyai jó barátom 
lett. Rengeteget segített szakmailag, de sokat 
tanultam tőle mind viselkedésben, mind az 
emberi kapcsolatok terén. Az egyetemi pálya 
viszonylag kötött, oktatási tapasztalatokra, 
publikációk megírására, nyelvvizsgák letéte-
lére volt szükség.

Milyen határozott elképzelése volt a jövő-
jéről?
A tanári pályán akartam maradni és végig-
járni az egyetemi lépcsőfokokat. 1977-ben 
lettem tanársegédből adjunktus, 1987-ben 
lettem docens, majd egy évvel később már 
a jogi kar dékánjává léptem elő, ami szintén 
nagyon fontos állomása volt a karrieremnek. 
Ez nagyon szép emlék számomra, mert rit-
ka dolog ilyen fiatalon karvezetőnek lenni. 
1989-ig egyedül az egyetemi pálya állt előt-
tem.

Hogyan változott meg az élete 1989 után?
Ekkor már eljutottam többek kö-
zött Lengyelországba, a Szovjetunióba, 
Finnországba különböző tanulmányutakkal, 
ösztöndíjakkal, valamint az NSZK-ba egy 
regensburgi egyetemi kapcsolat által. De 
a legnagyobb fordulat ebben az évben más 
jellegű volt. Bekerültem a politika élvonalá-
ba. Az ezután következő időszakban ötször 
választottak be a parlamentbe egyéni vá-
lasztókerületből, megyei és országos listáról. 
Dolgoztam továbbá parlamenti bizottsági 
elnökként, igazságügyi miniszter is voltam 
négy évig. Később ottawai nagykövetként 
Kanadában éltem több évig. Részt vettem az 
Európai Alkotmány megalkotásában is, és az 
Európai Parlamentben megfigyelő voltam. 
Így visszagondolva tartalmas időszak áll 
mögöttem.

Viszont tíz évig nem tanított…
Nagyon hiányzott a tanítás… 1999-ben kezd-
tem el itt a főiskolán órákat adni, emellett az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és a 
Szegedi Tudományegyetem budapesti Média 
Intézetében is tanítottam. Végül az ÁVF mel-
lett döntöttem, 2002 óta az intézmény teljes 
állású oktatója vagyok. 2004-ben kértek fel 
először a rektori poszt betöltésére, majd 
miután 2010-ben visszatértem Kanadából, 
nagy örömmel folytattam rektori teendői-
met.

Karsay Marcella

dr. Vastagh Pál rektor
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Kovács Zsófi a
rovatvezető

Jó kis főiskolai éveken vagyok túl, az összes 
vizsgát magam mögött hagytam. Nincs több 
tanulás, idegeskedés, sőt még számonkérés 
sem. A fősulis, kolis bulik is már történelem-
nek számítanak, de végül is bulizni még bár-
mikor összejöhetünk a haverokkal. Nem lesz 
nehéz találni egy jó helyet, és feleleveníteni 
a régi sztorikat, a Facebook-on létre is hozok 
egy eseményt. 
Előtte azonban nem ártana fejest ugrani az 
álláshirdetésekbe. Már egy hónapja, hogy 
megtörtént a diploma ünnepélyes átadása, 
de még nem kezdtem bele a (nagybetűs) 
ÉLET-be. Halogatom, hiszen túl sok a bi-
zonytalan tényező és túl sok az olyan szitu, 
amilyennel még nem találkoztam élesben. 
Persze a net tele van álláshirdetésekkel, de 
annyiféle van, hogy nem is tudom, melyik 
pontosan mit takar. Pályakezdő vagyok, 
most kell eldöntenem, mi is érdekel ponto-
san, és hogy mivel szeretném napjaim nagy 
részét tölteni. Mi van, ha nem is jó szakmát 

Hogyan tovább?

Erre a napra vártam, mióta csak beléptem 
a középiskola kapuján. Végre vége. Na jó, 
nem mindegyik érettségi vizsgám sikerült 
a legjobban, de ki gondolta, hogy pont azt 
az egy tételt húzom, amit csak félig sikerült 
megtanulni. A végeredmény összességé-
ben jónak mondható, hiszen a pontjaim és 
a pluszpontok elegek voltak ahhoz, hogy 
bejussak a fősulira, pont arra a szakra, amit 
végül – hosszú gondolkodás és vívódás után 
– elsőként jelöltem meg a felvételi lapon. És 
most itt állok. Az emberek csak jönnek-men-
nek, vajon honnan tudják, mi merre van? A 

Zsuzsi és Balázs valószínűleg nem hallott még a kapunyitási 
pánikról, amely jelenleg épp az Y generációt „támadja”. A je-
lenség angol megnevezése “Quarterlife crisis”, és 25 éves kor 
alatt, pályaválasztás előtt vagy a középiskola elhagyása után 
jelenik meg.
Érezted már úgy magad, mint Zsuzsi? Vagy félsz, hogy úgy 
jársz, mint Balázs? Legszívesebben megnyomnád a pánikgom-
bot? Ne tedd! Vannak olyan egyszerű kis praktikák, amelyek 
segíthetnek átvészelni ezt az időszakot. Először is: a problémá-
kat mindig bontsd le kisebb feladatokra, és ne egyszerre akard 
megoldani minden gondodat. Ezután keress valakit, aki ta-
pasztaltabb nálad, és segítséget tud nyújtani abban a bizony-
talan helyzetben, amibe éppen sikerült belesétálnod. Ne hagyd 
magad belesüppedni ezekbe a szituációkba, hiszen a bizonyta-
lanság olyan, mint egy mocsár: minél tovább vagy benne, an-
nál nehezebb lesz kimászni. Keress magadnak célokat, és ne 
hidd, ha nem foglalkozol a problémával, magától is megoldó-
dik. Passzivitás helyett állítsd magad aktív állapotba, és találd 
meg a helyed az ÉLET-ben!

választottam? Régen masiniszta akartam 
lenni. Aztán Muterék lebeszéltek róla, és azt 
mondták, hogy találjak ennél jövedelmezőbb 
szakmát, menjek főiskolára. Persze idővel 
arra én is rájöttem, hogy nem a sínek között 
szeretném a mindennapjaimat tölteni...
Nézegetem az internetet, szuper, hogy van-
nak lehetőségek, de mit jelentenek ponto-
san ezek az angolul szereplő munkakörök? 
Vajon jó egyáltalán az önéletrajzom? Moti-
vációs levél, google… á, megvan, ilyet még 
nem írtam. Vannak itt még feladatok. Nem 
is olyan egyszerű ez, mint ahogy én azt a 
suli padjából gondoltam. Talán abba kellene 
hagyni az Esemény szerkesztését és teljes 
gőzzel az álláskeresésre koncentrálni. De 
hol kezdjem? Mit csináljak azokkal a feladat-
leírásokkal, amiket nem értek? Egyáltalán 
mit írjak az email-be, amelyben elküldöm a 
jelentkezésemet? Én és a megválaszolatlan 
kérdéseim…

(Balázs, 23 éves)

gólyatáborban persze sok infó elhangzott, 
meg persze próbáltam én is kérdezősködni, 
de most teljesen tanácstalan vagyok. Van 
egy-két olyan tantárgy is, amire nem számí-
tottam. Biztos, hogy jó helyen vagyok? Ezt 
szeretném én évekig tanulni? Milyen tantár-
gyakat válasszak a kötelezők mellé? Kik az 
évfolyamtársaim? Pontosan mire jók azok a 
hallgatói szervezetek? Itt ki mondja meg az 
órarendemet? Vajon meddig fogok itt állni a 
fősuli kapujában? Én és a megválaszolatlan 
kérdéseim… 

(Zsuzsi, 18 éves)



Egy kis mozgás mindenkinek kell!

Idén értük szoríthatunk
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is levezethetjük az energiánkat a 
tanulás mellett az ÁVF-en, hiszen most is ingyenesen igénybe lehet venni 
különböző sportolási lehetőségeket. A rögbi csapaton kívül van foci 
csapatunk is, valamint az ökölvívás is nagy népszerűségnek örvend.
Kedves „gyúrósok”, a főiskolai kondibérlet is ingyenes, és messzire 
sem kell menni: a konditerem az ÁVF mínusz egyedik emeletén 
található. Érdemes kihasználni a főiskola kínálta lehetőségeket, hiszen 
a konditeremben nem csak csoporttársakkal, hanem tanárokkal is 
találkozhatsz. Ahhoz, hogy bérlethez juss, vagy bármelyik csapatban 
tag legyél, jelentkezési lapot kell kitöltened. Ezt megteheted Harmatiné 
Korona Ildikó (414-es szoba, telefon: 381-8126) sporttitkárnál. 
Jelentkezési lapot az Információs pavilonnál kérhetsz, vagy le is 
töltheted az ÁVF honlapjáról (Hallgatói információk/Testnevelés). A 
labdajátékok minimum 10 fő jelentkezése esetén indulnak.
Ha a fennálló lehetőségek közül nem találtok magatoknak megfelelő 
sportot, akkor sem kell elkeseredni. A főiskola minden új ötletet 
támogat, ha van elég számú lelkes hallgató a csapat megalakulásához, 
és akik rendszeresen végeznék azt a tevékenységet. Ha eléggé 
összeszokott a csapat, akár versenyre is jelentkezhet. Ezt a Budapesti 
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetségnél tehetitek meg, de ebben is 
segít Harmatiné Korona Ildikó.
Láthatjátok, számos lehetőséget nyújt számotokra a főiskola, hogy 
megőrizzétek egészségetek, fittek legyetek, és (akár két előadás 
között) kikapcsolódjatok. Mozogjatok, élvezzétek a sport örömét az 
ÁVF-en!

RÖPLABDA:
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar 
Szüret utcai tornacsarnoka

LABDARÚGÁS:
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar 
Szüret utcai tornacsarnoka

RÖGBI:
Helyszín: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
sportpályája, Csörsz u. 2-4.

ÖKÖLVÍVÁS:
Helyszín: University Boxing Club, Bp. IX. Soroksári út 24.

KICK-BOKSZ
Helyszín: University Boxing Klub, Bp. IX. Soroksári út 24.

THAI-BOKSZ
Helyszín: University Boxing Klub, Bp. IX. Soroksári út 24.

KONDI: 
Helyszín: ÁVF sportterem

Süveges Péter 

Az ÁVF diákjai nem csak a főiskola épületén be-
lül mozognak, hanem olykor csapatot alkotnak, 
és összemérik magukat más felsőoktatási intéz-
mények hallgatóival is. Idén már eleve két csa-
patnak szurkolhatnak az ÁVF-esek, melyek közül 
főiskolánk első számú együttese, az ÁVF Vak Mó-
kusok Rögbi Klub büszkélkedhet a legrégebbi és 
legdicsőségesebb történettel. 

A gárda hétről hétre a Csörsz utcai műfüves pályán készül a Magyar 
Egyetemi és Főiskolai Rögbi Bajnokságra. A Vak Mókusok csapata érem-
hegyek mellett nemzetközi sikerekkel is dicsekedhet. Az együttesünk 
a tavalyi bajnokságot is megnyerte, a hat klubos mezőnyben szorosan 
üldözött minket a szegedi és gödöllői egyetem. Az új szezon hamarosan 
kezdődik, és címvédőként biztosan 
nem vár könnyű évad a fiúkra. Bő-
vebb információt a Vak Mókusokról a 
http://avf.rugby.hu/ webcímen olvas-
hatunk.
Frissebb-újabb csapatunk az ÁVF 
United kispályás labdarúgó csapat, 
ők 2011 márciusában alakultak. A 
srácok a legalacsonyabb osztály-
ban kezdtek, ahonnan az első évben 
azonnal feljutottak a másodosztály-
ba. A következő évben a sorsdöntő 
meccseket elvesztették, és visszaes-
tek a III. osztályba, ahol tavaly kö-
zépcsapatként zártak, így idén is a 
III. osztályban szerepelnek. A közgáz 
ligába nevezett a tízfős társaság, az új 
bajnokság lapzártánkkor kezdődik, a 
mérkőzéseket szerdánként játssza a 

csapat a XIV. kerületi Kövér Lajos utcai 
Sporttelepen.
Amennyiben kedvet kaptál, hogy csat-
lakozz valamelyik társulathoz, akkor 
jelentkezz bátran, érdeklődj a 414-
es szobában Korona Ildikónál vagy a 
HÖK-nél. Ha úgy érzed, nem a te spor-
tod a rögbi vagy a foci, akkor sem kell 
csüggedned, az ÁVF minden sporttal 
kapcsolatos kezdeményezést szívesen 
vesz és támogat. Gyűjts magad köré 
elegendő számú lelkes jelentkezőt egy 
sportágban, és ne habozz, bátran je-
lentkezz az iskolában!

Süveges Péter 



Kapunyitás?
A kapunyitási pánik – egy új korszak kezdetének krízishelyzete – nem új keletű prob-
léma, viszont névlegesített formája csupán napjainkban került a köztudatba. Ezt a je-
lenséget a szakirodalom a fiatalok, friss diplomások válságaként definiálja. Lényege, 

Éltél már át hasonló „krízis” helyzetet?

Maruszki Szilvia (20) GM

Sokakat érinthet ez a jelenség a fentebb felsorolt 
problémák, kellemetlenségek miatt. Aktuális és ér-
demes vele foglalkozni, hiszen a válság nagy terhet 
ró az emberek, így a fiatalok vállára is. Mivel első 
generációs értelmiségi leszek tanulmányaim végén, 
veszélyeztetett helyzetben érzem magam. Szerencsé-
re másodévesként még van időm felkészülni erre a 
kellemetlen helyzetre.
Éltem már át hasonló helyzetet, méghozzá a felvételi 
időszakban. A szűk családi 
körben senki nem folyta-
tott felsőoktatási tanulmá-
nyokat korábban. Emellett, 
nyomasztó volt az a tudat is, 
hogy csak államilag támo-
gatott képzést tudtam meg-
jelölni – amelynek nagyon 
magas volt a ponthatára –, 
ugyanis a költségtérítést 
nem tudtuk volna megen-
gedni magunknak.

Marton Kata (23) GM

Maga a jelenség nem volt ismeretlen számomra, 
mert a szakmai vizsga után több szaktársam is küz-
dött elhelyezkedési nehézségekkel. A „kapunyi-
tási pánik” megnevezés viszont valóban újdonság 
volt, szerintem nagyon kifejező nyelvi lelemény.
Meglepőnek tartom, hogy bár pár éve áll fenn, már 
komoly szakirodalom foglalkozik vele, mint társadal-
mi jelenséggel. Amikor elsőre nem vettek fel a főis-
kolára, csalódott voltam. Komolyan elgondolkodtam 
rajta, hogy érdemes-e egyáltalán továbbtanulnom, 

vagy inkább folytassam az 
álláskeresést. Végül dön-
töttem, a pótfelvételi és a 
Reklámszervező szak nyert. 
Akkoriban akadt néhány ál-
matlan éjszakám, de krízis-
helyzetnek mégse minősíte-
ném az állapotot.

Montvai Edit (23) GM

Nem lepett meg, hogy erre külön fogalmat találtak 
ki, és már külön foglalkozni kell ezzel a jelenséggel, 
hiszen az álláskeresés és elhelyezkedés talán a mai 
világban a legnehezebb feladat a friss diplomások 
számára. Véleményem szerint érthető, hogy egy élet-
szakasz lezárása, és egy új szakasz kezdete nehézséget 
okoz bárkinek, még a tapasztaltabb korosztálynak is.
Ami a saját tapasztalataimat illeti, talán egy olyan 
helyzetet tudok megemlíteni az életemben, amit ha-
sonló krízishelyzetként éltem meg. Érettségi után 
elsőként német szakra jelentkeztem, ahová be is ke-
rültem, azonban pár hónap 
után kiderült, hogy sem a 
szak, sem az iskola és a taná-
rok a mentalitása nem illett 
hozzám. Akkor, amikor ott-
hagytam ezt a szakot, hirte-
len nem tudtam, hogy milyen 
irányba is kéne tovább men-
ni, hol lehetne újrakezdeni. 
De szerencsére megtaláltam 
az ÁVF GM szakát, és a dön-
tésemet nem bántam meg!

Matyola Dániel (24) GM

Pozitív és negatív érzéseket egyaránt kelt bennem ez 
a fogalom. Pozitív részről a lehetőséget jelenti, hogy 
egy új területen próbálhatom ki magam, negatív 
részről pedig az ezzel járó bizonytalanságot sugallja.
Természetesen igen, éltem át hasonló helyzetet, de 
nem volt olyan nagy mértékű, hogy pánikba kellett 
volna esnem miatta. Miután sikeresen leérettségiz-
tem, otthon maradtam egy évet, és munka mellett 
megszereztem az első nyelvvizsgámat. Így volt elég 
időm arra, hogy felkészüljek a továbbtanulásra. Most 
pedig, a felsőoktatási tanulmányaim során van időm 

felkészülni a nagybetűs élet 
kihívásaira is.

10  IKSZIKSZÍ  2012. OKTÓBER www.avf.hu/xxi

KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőSPORT Piriti Roberta
rovatvezető  KEREKASZTAL



Pánik!
hogy felerősödik a félelem az új szituációktól és a új élethelyzetektől, s ez nyomasztja 
az embereket. Tünetei nem túl biztatóak: depresszió, az élet értelmének elvesztése, 
kiégettség érzése. 

Friss diplomásként, illetve szakmai életútja során mikor, milyen 
körülmények között kellett megküzdenie hasonló helyzetekkel, 

érzelmekkel? Hogyan jutott túl ezeken?

Szegedi Szabina Pályakezdőként egy ha-
lom helyre beadtam az önéletrajzomat, motivációs le-
velemet, de vagy vissza sem hívtak, vagy olyan cégek 
kerestek meg, amelyek brókertevékenységgel foglal-
koztak, ez pedig engem egyáltalán nem motivált. Így 
telt el a diplomaosztót követő nyaram, majd egy nyári 
napsütötte délelőtt, mikor a főiskolán tartózkodtam, 
megkeresett korábbi német nyelvtanárom, Germánné 
dr. Vastag Györgyi, és megkérdezte, hogy nem dolgoz-
nék-e vele a főiskolán az Idegennyelvi Lektorátuson. 
A rovat témájaként említett krízishelyzet itt merült 
fel először, és eltartott bő 23 másodpercig, amikor is 
döntöttem és „Dehogynem!”-mel válaszoltam.   2007 
júliusa óta itt dolgozom a Főiskolán, voltam már 
egy-néhány tanszéken, de a döntéseim során engem 
elkerült a kapunyitási pánik. Természetesen renge-
tegszer kellett már azóta komoly döntést hoznom, 
priorizálnom, lemondanom, mér-
legelnem, de ezeket sem szorongá-
sok közepette éltem át, hanem egy 
egészséges izgatottsággal.
Jelenleg már valóban tanítok. Nem 
mondom, hogy gyomorgörcsök nél-
kül, de megtartottam az első órái-
mat, és ma már vidáman, aktívan 
és feszültségmentesen megyek be a 
hallgatóimhoz. Remélem, mindezt 
ők is értékelik!

Radnóti István adjunktus 
A saját „kapunyitási pánikomra” középiskolás ko-
romban került sor, amikor döntenem kellett tovább-
tanulásom irányáról – bár az, hogy tovább tanulok, 
nem volt kérdéses. Fogalmam sem volt tizenhét éve-
sen, hogy mi szeretnék lenni, milyen foglalkozást vá-
lasszak magamnak. A tantárgyak közül leginkább a 
biológia és a földrajz érdekelt, de sem orvos, sem bio-
lógus, sem geológus (sem tanár) nem akartam lenni. 
Érdekes módon az angoltanárom volt, aki segített ki-
billenteni ebből a bizonytalanságból, ugyanis ő akkor 
kezdett el levelező tagozaton pszichológiát tanulni és 
sokat mesélt nekünk erről. A pszichológia akkor új 
volt számomra, de elolvastam pár könyvet, és rögtön 
tudtam, hogy ez az, ami igazán érdekel.
A második válság akkor ért utol, amikor – mivel az el-

várásaim gyakorlatilag semmilyen 
szinten nem valósultak meg – első 
munkahelyemtől megváltam, és 
munkanélküli lettem. Az új munka-
hely keresésekor az optimizmusom, 
a magabiztosságom, a nyitottságom 
(akkor sem gondoltam volna, hogy 
tanár leszek) és persze a kapcsola-
taim lendítettek át a nehézségeken, 
és eredményeztek sikeres válasz-
tást.

Kovács Edith főiskolai tanár
A „Kapunyitási pánik” kifejezést nem ismertem idáig, de 
egyre divatosabb különböző szorongásokat elnevezni és 
beskatulyázni. Szerintem az ember akkor kezd ezek miatt 
a kérdések miatt szorongani (és nem csupán a pályakez-
déskor), ha úgy érzi: csak az ő saját döntéseinek következ-
ménye az élete. Szerintem ez nincs így, hisz az élet képlé-
keny, és alakulásának a célja a lelkünk fejlődése.
Néhány gondolat a saját tapasztalataimból
1.   A  tanuláshoz, fejlődéshez vezető kapukat 
sose zárjuk be.
2.    Ha döntés előtt állunk, döntsünk, és ennek 
megfelelően tegyünk meg mindent, amire képe-
sek vagyunk, a legjobb tudásunknak és lelkiis-
meretünknek megfelelően. Ha így cselekszünk, 
bízzunk abban: minden rendben lesz. A legrosz-
szabb, ha meghátrálunk egy döntés elől, éppen a 
szorongásunk, félelmünk miatt.

3.     Akár milyen munkába fogunk, fontos benne felfedez-
ni a szép és kreatív részt.
4.   Ha valami rossz történés ér minket, mindig jusson 
eszünkbe, hogy abból tanulhatunk valamit, és ez lehet va-
lami sokkal jobbnak a kezdete.

Családalapításról:
1.    Ne akarjunk mindenáron férj/feleség jelöl-
tet találni. Hiszek abban, hogy a hozzánk illő 
embereket bevonzzuk.
2.     Ha már a házasságon gondolkodunk, akkor 
fontos, hogy a kedvesünk hasonló értékrendet, 
világszemléletet valljon, mint mi (ez a kényel-
mesebb út).
3.     Ha már megtaláltuk ezt a személyt, nem ér-
demes a családalapítást, különböző okok miatt 
halogatni, bele kell vágni és bízni abban, hogy 
minden jól alakul.
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Az első Nyári Egyetem 
– nincs mitől félni
Az újság e havi számának a témája a Kapunyitási 
Pánik, az újtól való félelem. A Nyári Egyetem is 
teljesen új dolog, és most azt is megtudjátok, mi-
ért nem kell félnetek tőle.

A multinacionális, virtuális, komplex vállalkozásmenedzsment-
modellezési képzési programra – amit mostantól az egyszerűség 
kedvéért Nyári Egyetemként említünk – idén került először sor. A 
programot Varsóban rendezte (és rendezi a következő két évben) az 
erasmus partneriskolánk, a lengyel Chadkowska University.
A programban öt nemzet (portugál, olasz, horvát, magyar, lengyel) 
intézményeinek öt-öt tanulója vett részt, továbbá minden iskolából 
egy-egy tanár kísérte és segítette a hallgatókat. Az iskolánkat dr. 
Réger Béla tanár úr, valamint Ali Khalifa, Babusa Emese, Horváth 
Tamás, Hochbaum Dániel és Péter Anna hallgatók képviselték, 
Mikulás Éva online segítette őket.
Az öt nemzet egy-egy hallgatója alakított egy-egy ötfős csoportot, 
amelynek vállalkozást kellett alapítania, majd annak problémáival és 

kérdéseivel kellett szembenéznie. A nyári egyetem két hétig tartott, 
ebből 10 nap a feladat teljesítése, az ezen felüli 4 pedig szabadnap, 
amikor a diákok ismerkedhettek Varsó városával. Az oktatás napi 
8 órás volt, ezalatt teljesen új anyagokat is meg kellett ismerniük a 
tanulóknak. A programot harmadéves hallgatóinknak ajánljuk, akik 
így lehetőséget kapnának arra, hogy megtapasztalhassák, miként 
működnének a való életben a padban hallottak. Ehhez azonban szük-
ség van erős angoltudásra és/vagy jó kommunikációs készségre is, 
hogy megértessék magukat a többiekkel.
További információért forduljatok dr. Réger Béla tanár úrhoz, vagy 
nézzétek meg a mostani eseményekről az információkat az avf.hu/
nyariegyetem/ oldalán.
A program a jövőben továbbra is folytatódik, és a tanár úr célja az, 
hogy minél inkább beépítse az oktatási rendszerbe, így idővel még 
kredit értékű tantárggyá is válhat. Persze, ehhez a ti aktív érdeklődé-
setek és részvételetek is szükséges. Az idei résztvevő diákok nagyon 
dicsérték a programot, ketten közülük az újságnak is meséltek róla.

Az újság mostani számában a kapunyitási pánik a témánk, a 
kezdés félelme. Ti voltatok azok, akik elsőként kipróbálták ezt a 
programot. Mennyire volt félelmetes ez az út?
Barbusa Emese: Szerintem nem volt félelmetes, hiszen aki jelentkezett, 
abban már nem maradt félelem. Jó kezekbe kerültünk, a felkészítésünk 
alapos volt, így tényleg tudásban megalapozottan vágtunk neki.

Első alkalommal rögtön heten is képviseltétek az ÁVF-et – ami 
elismerésre méltó – de úgy hallottuk, néhányan terveik ellenére 
mégsem tudtak részt venni ezen a programon. Mi lehetett ennek 
az oka?
BE: Az időpont nem volt szerencsés, mert nyár közepén rendezték 
meg. Maga a program két hetet vett igénybe, és egy nyári munka 
mellett a hiányzás nem mindig megoldható. Úgy gondolom, másokat 
pedig az angol nyelvtudás hiánya riasztott el.

Mikulás Éva: Többek között én azért nem mentem, mert 
Horvátországban voltam a félidőig. Ennek ellenére is részt tudtam 
venni a programban. A feladatokat interneten kaptam meg, tehát ru-
galmas módon, volt időm otthon elkészíteni őket.

Éva, téged a tanár úr már a jelentkezés után hozott be, külső se-
gítségként a többieknek, hogy egy logisztikus hallgató szemszö-
gével is láthassák a feladatok megoldását. Mivel te nem utaztál a 
többiekkel, hogyan oldottátok meg a munkarended? Mindennap 
megkaptad a feladatokat, ahogyan ők is?
MÉ: Igen, minden nap feltöltötte a tanár úr, így Horvátországban is el 
tudtam érni, már amikor volt internetem. Igazából sokak félelmének 
ellenére nem igényel tökéletes angol nyelvtudást a feladatok megol-
dása, inkább csak elszántság kérdése. Amikor hazajöttem, segítség-
képpen körbe raktam magamat szótárakkal, így máris könnyebben 
ment a munka.

Mit mondanátok a többieknek, hogy miért érdemes jelentkezni?
BE: Azért, hogy bátorodjanak, fejlődjenek, hiszen a jövő virtuális és 
multinacionális cégeinél, sőt, a jövőben mindenhol kellenek majd 
azok a szakmai és nemzetközi tapasztalatok, amelyek megszerzésére 
ez lehetőséget ad. Az ott született barátságok is fontosak. Rengeteg 
emberrel, professzorral építettem ki jó kapcsolatot, sok-sok nem-
zetközi kapu nyílt így meg számomra, és az ilyesmit más is tudná 
kamatoztatni. Mai napig posztolják a fotókat, és hívnak, hogy menjek 
Portugáliába.

Fazekas Zsolt
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 EXTERNÁLIÁK Kovács Ágnes
rovatvezető EXTERNÁLIÁK MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető  EXTERNÁLIÁK Tarczali Patrícia
rovatvezető
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Az Y generációs 
pszicho-bárányhimlő

MAPPA

A fogalom újnak tűnik és nem igazán él még a 
köztudatban, mégis maga a jelenség már több 
mint ötven éve a pszichológia és szociológia 
egyik vizsgálati tárgya, ennek ellenére a hiva-
talos megnevezés csak a 90-es években született 
meg Alexandra Robbins és Abby Willmers köny-
vének segítségével. 

A szerzőpáros együtt tanult az egyetemen, majd mikor évekkel ké-
sőbb találkoztak, konstatálták: egyikük sem elégedett saját éle-
tével. Rájöttek, hogy ez az érzés nem csak őket jellemzi, hanem 
korosztályuk nagy részének ismertetőjegye is. Ennek köszönhe-
tően született meg az ötlet, hogy a jelenséget definiálják, majd ta-
pasztalataik alapján könyvet írjanak róla „Quaterlife crisis – The 
unique challenges of life in your 20-s” (quarter-life-crisis = kapu-
nyitási pánik) címmel. A kötet 2001-ben bestseller lett Amerikában. 
A kapunyitási pánik fókuszcsoportja a felnőtt kor és a kései kamasz-
kor határán lévő fiatalok, akik a diploma megszerzésével vagy új mun-
kahelyük feltérképezésével foglalatoskodnak. Maga az aggodalom a 
karrierépítés–párválasztás–leválás háromszögén alapul, hiszen ezek 
minden fiatal életében igen meghatározó változást jelentenek. Meg 
kell határozniuk és ki kell választaniuk karrierútjuk első állomását, és 
emellett függetlenedniük kell a családtól. A tudomány két kapunyitó 
típust különböztet meg: vannak, akik ténylegesen kinyitják a kaput – 
ők a karrierépítő-rohanók, akik már elkezdték szakmai önmegvalósí-
tásuk, és már nagyjából feltérképezték az első állomást, mégsem elé-
gedettek, mert nem érzik, hogy a személyiségüknek/érdeklődésüknek 
megfelelő helyen lennének, esetleg az „ennél többre vagyok hivatott” 
érzés fogja el őket. Utóbbi az egyik legelterjedtebb pániklehetőség a 
statisztikák szerint, mivel az Y generáció tagjai nem igazán alkotnak 
reális képet a világról. Nagyra vágyóbbak és idealisztikusabbak, emi-
att történhet meg, hogy a munka megismerése során felmerül a kiáb-
rándult kérdés: „Ennyi az egész?!”. A második típus pedig a halogatók, 
vagyis a parkoló pályán pihenők tábora: őket olyannyira megrémiszti 
a felnőtté válás gondolata, hogy inkább a passzivitást választják. Erős 
önbizalomhiány jellemzi őket, elégedetlenek a világgal, és olyan sok 
elvégezendő feladatot látnak maguk előtt, hogy azok teljesítésére nem 
tartják képesnek magukat, és emiatt inkább egy helyben toporognak.
Többek szerint ez a krízis mindenkinek az életében megjelenik, és 
mindenkinek át kell esnie rajta, akár a bárányhimlőn. Jó a metafora, 

hiszen minél később lesz valaki bárányhimlős, annál veszélyesebb a 
betegség, de ha nem kapja el, akkor később felnőttként erősen tar-
tania kell tőle. Természetesen már megvannak az alternatív gyógy-
módok a „kapunyitási-himlőre”, nem kell hozzá akupunktúra vagy 
homeopátiás kezelés. A titok a tervezésben és önismeretben rejlik. 
Fontos, hogy mindenki reális és magabiztos képet alkosson magá-
ról, hiszen ennek segítségével képes majd megtervezni a karrierjét-
életét. A tervezés során pedig maradjon rugalmas saját határaihoz 
képest, hiszen nem szabad elfelejteni azt sem, hogy folyamatosan 
változó világban élünk. Nehéz előre meghatározni és megtervezni az 
élet egész forgatókönyvét, merni kell változtatni, félúton újraírni né-
hány fejezetet. Nem kell félni a kudarcoktól, de ne is jelöljön ki senki 
abszurd célokat maga elé, hiszen akkor könnyen felesleges negatív 
élmények érhetik, amelyek önbizalomromboló hatást fejthetnek ki, 
és csorbíthatják a motivációt. Akik úgy érzik, hogy nyakig benne 
vannak a kapunyitásban és szorongnak miatta, azoknak ajánlatos 
megkezdeni a karriertervezést, különösen, ha még egyáltalán nem 
foglalkoztak vele; emellett nagyon fontos a reális önkép felállítása is. 
Ahhoz, hogy könnyebben boldoguljunk a tervezéssel, tapasztalato-
kat kell szerezni, tehát irány a diákmunka vagy a szakmai gyakorlat! 
Persze minden egyes pillanatát ki kell élvezni a buliknak, vizsgák-
nak, szüneteknek, mert utána jönnek a már emlegetett változások, 
amelyek megfelelő felkészüléssel egy sétahajózáshoz hasonlóan át-
vészelhetőek.

Szabolcs Bernadett

Pánikmentes övezet

Szabolcs Bernadett
rovatvezető

Ejtőernyőt szerzett be, illetve használt ki nagyon 
ügyesen egyik hallgatótársunk, aki élt a Magyar 
Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság 
által elindított Lőrincz Péter Diplomamunka 
Pályázat által kiírt lehetőséggel. 

A kezdeményezés célja, hogy a felsőoktatási intézmények szakmai 
színvonalon megmérettessenek, azaz egy „rangsor” készítése a ma-
gyar felsőoktatás egyetemeiről és főiskoláiról, hogy azok milyen lo-
gisztikai tudással bocsájtják szabadon a frissen végzett hallgatóikat. 
A versenyben a hallgatók által elkészített szakdolgozatok (BSc) és 
diplomamunkák (MSc) kerülnek be, majd veszik őket górcső alá. Az 
elért eredményeket az évenként megrendezésre kerülő szakmai kon-

ferencián, a gyakorlati szakmai veze-
tés  „krémje” előtt hirdetik ki, akiknek 
ez fontos információ arról, honnan ér-
demes meríteni az utánpótlást.
Az idei megmérettetésen főiskolánkat 
Willinger Nikolett képviselte, aki a 
szakdolgozatával fantasztikus dobogós 
helyezést ért el – 3. lett – konzulense 
Réger Béla egyetemi docens volt.
Ezúton szeretnék gratulálni a szer-
kesztőség nevében Nikolettnek és a 
Tanár úrnak az elért sikerhez. 

Szabolcs Bernadett
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Napi novella

1. Berúgás
Valószínűleg megyei első- vagy másodosz-
tályban játszó futballcsapat úgynevezett 
„sporttelepén” vagyunk: ezt a feltevést 
látszik igazolni a szürke, málló vakolatú 
öltözőépület,  néhány hanyagul eldobált 
sörösüveg, az egykedvűen ácsorgó, kopott 
busz - rozsdás karosszériáján egy hanyagul 
odafestett kék sassal -, ami bizonyára a 
vendégcsapat játékosait szállította idáig s 
viszi majd haza, aztán a játékteret a néző-
tértől elválasztani hivatott, ám a feladatát a 
számos szakadás miatt egyre kevésbé betöl-
teni képes drótkerítés, a gyep immár alig 
látható, valaha fehér fölfestései, s végül az 
a tény, hogy a pálya mentén csupán két 
korhadt deszkájú pad található, mégpedig 
kizárólag a játékosok és a két edző számára. 
Azoknak a nézőknek tehát, akik kilátogat-
tak a mérkőzésre, állniuk kell, mégpedig 
közvetlenül a partvonal mögött, persze úgy, 
hogy a partjelző ideges futkosását ne aka-
dályozzák. A közönség egyébként harminc-
harmincöt főből áll, akik egyrészt elegáns 
öltözetükkel – szinte mindegyikük öltönyt 
és nyakkendőt visel –, másrészt azzal tűnnek 
fel, hogy roppant csöndesek: nyoma sincs a 
megszokott pocskondiázásnak, tökmagköp-
ködésnek és kötekedésnek, ehelyett min-
denki nyugodtan kortyolgatja az üveg sörét, 
és csak néha hangzik el egy-egy lakonikus 
mondat a pályán látottakkal kapcsolatban. 
Úgy tűnik, mintha a nézők között egyet-
len részeg sem akadna; ez mindenképpen 
furcsa körülmény. Másrészt viszont a játé-
kosok pontosan annyit (és nem többet, sze-
mernyivel sem többet) nyújtanak, mint ami 
tőlük ebben a helyzetben, ilyen viszonyla-
tok között elvárható: minden kézzelfogható 
rendszert nélkülözve tekergőznek, futkároz-
nak föl és alá, föl és alá, a bíró kiszámítha-
tatlan időközönként füttyent, olyankor egy 
pillanatig abbamarad a sárga és kék mezek, 
a fekete és fehér sportnadrágok kavargása, 
hogy azután újult erővel folytatódjék. Néha 
kiválik a többi közül egy-egy csatár vagy 
szélső, aki után dühösen veti magát mind-
egyik ellenfél. Úgy lökdösődnek a focisták, 

igen, egészen úgy, olyan félszegen, dühösen 
és árván, mégis mámorosan, mint a részegek 
(egy fociértő persze más véleményen lenne), 
s a hirtelen támadt jelenet végkifejlete egé-
szen addig megjósolhatatlan marad, amíg a 
csatár kétségtelenül le nem rázza az ellen-
feleket. „Berúgja.” – mondja akkor valaki a 
közönségből, mégpedig olyasvalaki, aki öltö-
nye fölött szürke ballonkabátot hord. A csa-
tár kék mezben és fehér nadrágban játszó, 
negyvenkét éves, kissé löttyedt hasú férfi.

2. Kihagyás
Szontág Imrének hívták. Statisztikus volt, 
busszal járt be dolgozni a megyeszékhelyre. 
Hétvégenként a falubeli templomi kórus-
ban énekelt szép, képzett bariton hangján. 
Nyugodt agglegényéletet élt, gyönge szíve 
miatt az orvosa öt éve szigorúan eltiltotta 
az alkoholfogyasztástól, ennek ellenére az 
utóbbi hetekben el-eljárogatott a kocsmába, 
ahol számos általános iskolai osztálytársa 
megfordult. Ezen a fülledt szombati napon 
– augusztus huszonkettedikén – sietve meg-
ebédelt, közben megivott egy pohár alkohol-
mentes sört, majd az újságot jobb kezébe 
fogva kényelmesen elhelyezkedett kedvenc 
foteljában, és gyakorlott módon, a szájával 
elharapva kibontotta a másik kezében tartott 
szotyolás zacskót. Szontág Imre szeretett 
szotyolázni. Az újságot a sporthíreknél kezd-
te, bár a sportot nem szerette. Aztán felöltö-
zött: viseltes, kék öltönyt vett fel, nyakkendő 
nélkül, és pontban négy órakor kilépett az 
utcára. Ötkor tartották annak a tanévkö-
szöntő műsornak a főpróbáját, amit ő maga 
állított össze, s az új tanév megkezdése alkal-
mából tartott Te Deum-mise részének szánt. 
Régi vágya volt egy ilyesfajta műsor elkészí-
tése, kikapcsolódásnak, sőt önkifejezésnek 
érezte; érdekesnek találta ugyan minden-
napi munkáját, lenyűgözőnek a statisztika 
tudományát, de mégsem elég változatosnak. 
Egész más volt a gyerekekkel, ezekkel a 
folyton pajkoskodó, focipályára igyekvő, ám 
az ő egyetlen szavára egyszeriben ájtatossá, 
angyalivá váló lényekkel, „ezekkel a szorgos 

kis méhekkel” dolgozni. A vegyesbolt előtt 
megállt: korán, mindenki más előtt akart a 
templomba érni, de még volt ideje. Végül 
is bement, és vett egy üveg sört „a jeles 
nap alkalmából”, amelyet útban a templom 
felé éppen elkortyolgatott. A templom előtt 
ismét az órájára nézett, s mivel csak negyed 
öt volt, úgy döntött, benéz a kocsmába is. 
A kocsma a templommal átellenben állt, „a 
részegekre angyalka vigyáz”, hirdette a tábla 
a bejárat fölött. Senki sem tartózkodott benn 
a kocsmároson és egy kopott, szürke puló-
veres férfin kívül, aki a sarokban kuporgott. 
Szontág Imre látásból ismerte ugyan a férfit, 
de a nevét nem tudta, mégis erős hatást tett 
rá; rövid gondolkodás után a pulthoz lépett, 
és rendelt fél deci barackpálinkát, aztán pár 
perc múlva még egyet, aztán még egyet. 
Fél ötkor három középkorú férfi érkezett, 
mindannyian Szontág általános iskolai osz-
tálytársai. „Ötkor lesz a próba? Hallottunk 
ám róla!” „Ötkor. Ötkor.” – felelte a statisz-
tikus kissé akadozó nyelvvel, miközben a 
templomba igyekvő kisgyerekeket figyelte 
az ablakon keresztül. „Jó lesz a műsor, ugye, 
Imre?” „Ez életem főműve.” „Akkor indulj. 
Háromnegyed öt.” „Öt órakor.” „Jössz velünk 
focizni, Imre? Minden szombaton focizunk, 
hatkor. Próba után eljöhetnél.” „Nem sze-
retek. Tízéves korom óta nem fociztam.” 
„Tudjuk. Pedig a legjobb kapus akartál lenni.” 
Szontág Imre legyintett, aztán ivott még egy 
féldecit; feje le-lekókadt, időnként az órájára 
nézett. „Négy perc múlva öt. Elkésel, Imre! 
Ez a főműved. Majd gyere focizni.” „Ötkor.” 
A három férfi kiment. Szontág Imre az órá-
jára nézett, aztán beszélni kezdett, mintegy 
magának meg a kihaltnak látszó kocsmának, 
ahonnan most még a kocsmáros is eltűnt egy 
ideje: „Van Yzeren.. holland.. neki köszön-
hetjük azt a statisztikai formulát, amely az 
irracionálitás és a racionalitás közé hidat 
verve.. a négyzetgyökvonás va-ló-sz-í-nűt-
len-sé-gét.. összeadássá alakítva.. mindjárt..”. 
Szontág Imre hirtelen elhallgatott, gyorsan 
az órájára nézett, aztán az asztalra bukott; 
nyomban a következő pillanatban orgona 
vontatott hangjai kúsztak-tekergőztek be a 
kocsma ablakán: a templomban elkezdődött 
a főpróba.

Németh Bálint: Berúgás és 
kihagyás, avagy Szontág Imre 
tündöklése (részlet I/II.)

„A mennyország szomorú.”
(K.L.)

Nagy Dániel
rovatvezetőKULTÚRA Iricsek Zsuzsanna

rovatvezető
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Július 8, hajnali öt óra, Keleti 
pályaudvar. Vállamon hátizsák, 
kezemben a tegnapi újság. 
Egész éjszaka nem aludtam, 
de nem bánom, majd a vona-
ton. 12 óra az út. Lassan, zöty-
kölődve hagyjuk el a várost, én 
meg gondolataimba merülve 
bambulok ki a tört fényű, meg-
karistolt ablakon. Házak, tájak, 
elsuhanó életek. Hová tartunk? 
Hová tartok? Ó, igen. Berlin.

Már órák óta itt ülök. Az elmúlt időszak em-
lékei útszéli fák módjára bukkannak fel, s 
tűnnek el hirtelen. Mind egy-egy kapcsolat 
és elszakadás a budapesti élet konvencióitól, 
a város élvhajhász, táskás szemű, nyűgösen 
tülekedő bamba depressziójától, oly lassan 
oldódó szolgalelkűségétől. Arcoskodásától. 
Ki tudja, mióta utazom már. Különös ez az 
időtlenség. Még csak most indultam, s máris 
megérkeztem volna?

Nem. Tolakodnak az emlékek. Előadások. 
Könyvek, filmek, mámoros éjszakák. ÁVF-
Állásbörze Nap szervezés, van pecsét, nincs 
pecsét, szokás szerint késésben, megcsinál-
tam, megcsináltuk, végre. Edzés, újságírás, 
felsőoktatási törvény, könyvtárazás, vizsgák. 
De mennyi! Jajédesistenem. Szakmai gyakor-
lat. Nincs mese, dolgozni kell. De mit? Kapok 
ösztöndíjat. Hurrá! Hová menjek, mit csinál-
jak? Florida vagy Európa, London ismét vagy 

Amsterdam, Bari, eset-
leg Párizs? Berlin. Lesz 
pénzem? Mikor megyek? 
Mennyi időre? Milyen 
céghez? Család, barátok, 
kalandok. Örömök, fájdal-
mak, félelmek, remények. 
S a túlzsúfolt üresség. 
Fékezünk.
T..tt..tt..tt..t.tt.t.t.t.t.t. A vo-
nat zakatolása észrevét-
lenül alakul át a berlini 
klubok összetéveszthetet-
len, megállíthatatlannak 
tűnő, pulzáló ütemévé. 
Felgyorsult testek, abszt-
rakt fények, fülledt levegő. 
Hát itt vagyok.

Munkát kell keres-
nem. Igen, igen, kellene. 
Városnézés. Japán turistá-
kat megszégyenítő módon 
fényképezem a dómot, 
a Tv-tornyot (ez utóbbi 
mennyivel magasabb! va-
jon ez az új istenünk?), a 
falat, a pergamoni nagy-
oltárt. A Brandenburgi ka-
put. S csak nézek, nézek, de 
nem látok. Járom a várost. 
Ha finomabb lenne a bor, 
azt hihetném, Párizs ez, ha 
többet esne, azt hihetném, 
a londoni Soho. Ha nem tudnám, milyen évet 
írunk, olykor bizony azt hinném Woodstock. 
S ha jávorszarvasok helyett nem medvékbe 
botlanék folyton, azt hihetném Skandinávia. 
Szóval ez a környezettudatosság. No, nem 
az állatok miatt. Ismerkedek, beszélgetek. 
Érzem a nyugati, friss levegő hogy tisztítja, 
mossa át számtalan, az elmúlt egy évben el-
tömődött pórusom. Berlin, Berlin. „Du bist 
so wunderbar!”

Hogy miért? Nehéz elmondani. Nehéz 
megfogalmazni azt, amit megélni jó. A 
kultúrát. Vagyis inkább, a kulturáltsá-
got. Tájékozottság, kreativitás, nyitottság. 
Sajátos eszmék felett uralkodó liberalizmus. 
Különös, a 20. század tragikuma miként for-
dult át a legkülönfélébb, máshol gyakran a 
társadalom perifériájára szoruló csoportok 
és vélemények ilyen nagymértékű elfoga-
dásává. A falakat – legalábbis itt – tényleg 
lebontották. Az elegáns bárok, nagy bank-
házak mellett anarchisták által megszállt 
bérházat találok, a művésznegyedben járni 
Hair-be illő jelenet. Cindy latexcsizmában 
vár éjszaka, kedveskedve invitál vörösre fes-
tett szobájába. Talán legközelebb. Ha valami 

nem tetszik, demonstrálnak. Demonstrálok. 
Hol eredménnyel, hol nélküle. A lényeg talán 
az érvekre támaszkodó vita, a mások és saját 
jogainkat egyaránt tiszteletben tartó öntu-
dat. Emberi méltóság és demokrácia. 
Magyarországon vajon mikor lesz?
S természetesen a munka. Merthogy már az 
is van. De mintha a szó új értelmet nyerne, 
talán jobb, ha pontosítok, és azt mondom, 
hivatás. Egy kortárs galériában dolgozom. 
Mióta vágytam erre! S most benne vagyok. 
Furcsa a felelősség. Mélyvíz. Csak úszók-
nak. Képes vagyok erre? Sok a cápa. Magam 
is meglepődök, mennyi minden bukkan fel 
hirtelen a szürkeállományom mélyéről. Az 
elmúlt pár év mégsem volt teljesen haszon-
talan?! Marketing, pénzügy, pszichológia. 
Árak, elvek, stratégiák. Még valami kritéri-
umkérdésekre is emlékszem. Sosem gon-
doltam volna. Három év tudása fordul át a 
gyakorlatba. S mennyit hibázok! Mindig fél-
renyelek. Fuldoklom. Egy sötét árny alattam. 
Aztán egy pillanatra megállok. Hiszen leér 
a lábam! Körbenézek. S érzem, igen érzem. 
Piszkosul élvezem.

Iricsek Zsuzsanna

KULTÚRA

Berlin OPEN AIR! 
szakmai gyakorlat 2012 nyár
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Szeretnéd a főiskolai éveidet színesebbé tenni? Szívesen lennél egy jó csapat tagja? Érdekelnek az újságszerkesztéssel kapcsolatos 
tevékenységek? Szívesen tudósítanál rendezvényekről, sporteseményekről, készítenél interjút tanárainkkal, mostani vagy már 
végzett hallgatóinkkal? Netán még ennél is többre – akár rovatvezetői pozícióra – vágysz? Pályázni önéletrajzzal és motivációs 
levéllel a karrieriroda@avf.hu e-mail címen lehet. Minden szakról és tagozatról várjuk a jelentkezéseket!

Pozíciók: ÚJSÁGÍRÓ, ROVATVEZETŐ
Jelentkezési határidő: 2012. december 15.

Gazdagítsd főiskolai éveidet, emelkedj ki évfolyamtársaid közül! Dolgozz velünk azon, hogy olvasótáborunk egyre izgalmasabb, 
sokszínűbb Ikszikszíket forgathasson!

Gólyatábor 2012 Szolnok

 A 2012/13-as tanévnyitó


