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Tavasszal is TDK!

Educatio és Nyílt nap, fényárban az ÁVF!
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Tavaszi beköszönő
Egy aránylag rövid és majdnem fagymentes tél után hamar berobbant a tavasz. Budapesten (is) egyre 
több és több felújítás, építkezés fejeződik be ebben az időszakban. Érdemes ellátogatni egy napsütéses na-
pon például a Ferenciek teréhez, vagy a Kossuth Lajos térre, de ezt szigorúan a 2-es villamossal tegyétek, 
hiszen még utazás közben is gyönyörködni tudtok a városban!
Mostani témánk a média hatásai, így most én is egy médiafelületen keresztül próbálok hatni rátok, hogy 
vegyétek nyakatokba a várost és kiránduljatok, nézelődjetek, mintha csak turisták lennétek. Mielőtt viszont 
ezt tennétek, olvassatok bele a lapunkba, mert sok érdekes dolgot találtok benne. Megtudhatjátok, mi a 
„cosplay” az animék világában vagy a „kickstarter” a neten, Bárd Andrással készült interjúnkban az online 
média hatásairól olvashattok, és mindez még csak rövid ízelítő humoros, esetleg meghökkentő, különleges 
cikkeinkből. Éljen az online média jó hatása, „görgessetek” minket is jó kedvvel!

Karsay Marcella

Sok főiskolához és egyetemhez hasonlóan 
az Általános Vállalkozási Főiskola is tisz-
teletét tette 2014. január 16–18. között a 
14. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakki-
állításon, ráadásul nem is akármilyen for-
mában: 2,5 méter magas és 3 méter széles 
színes LED függöny, belső hangulatvilágí-
tás, új dekorációs elemek és két konzolra 
szerelt iPad állt rendelkezésünkre, hogy 
naprakészen, mintegy vizuális kalauzként 
tudjuk tájékoztatni a látogatókat.

Az idei rendezvény az elmúlt évekhez ha-
sonlóan is folyamatos teltházzal futott. Több 
tízezer ember fordult meg a felsőoktatási 
kiállítás kavalkádjában, ezért standunknál is 
állandó volt az érdeklődés. Nagy örömmel je-
lenthetem ki, hogy idén az elmúlt évek legfel-
készültebb csapata várta az információéhes 
közönséget. A tájékoztatón kívül a kifejezet-
ten felvételizőknek készített új online felü-
letünket is bemutattuk a közönségnek. Ezen 
kívül érdekes teszteket is ki lehetett tölteni 
standunknál, melyek eredményeit a helyszí-
nen, illetve a Facebook-on tettük közzé.

A nyílt napjainkon „hazai pályán” fogadtunk 
száznál is több érettségi előtt álló fiatalt, akik 
több tájékoztató előadásban is részesültek, 
valamint érdekes, rövid próbaórákra is be-
ülhettek. Ezután lazításképpen az ÁVF Túra 
keretében szervezett útvonalon kalauzoltuk 
körbe a diákokat, a 4. emeleti irodáktól egé-
szen a konditeremig.
Az idei volt az eddig minden tekintetben leg-
jobban megszervezett megjelenésünk, kö-
szönjük minden részvevőnek a színvonalas 
teljesítményt.

Gáll Zoltán

Neked is szújrák 
a szedemet a 
hbiák?
Ha igen, és kedved leled a hibák felfedezésében, jelent-
kezz hozzánk korrektornak! A korrektor gondoskodik 
arról, hogy minden cikkünk helyesírási hibáktól és el-
gépelésektől mentesen jelenhessen meg az újságban.
Munkádat fizetéssel, szakmai fejlődési lehetőséggel, 
közös programokkal, jó hangulatú szerkesztőségi órák-
kal jutalmazzuk. Ha felkeltettük az érdeklődésedet, és 
szívesen csatlakoznál egy klassz kis csapathoz, ne ha-
bozz!
Jelentkezésedet az avfxxi@gmail.com e-mail címre vár-
juk.
Gyere és tartozz közénk!

Idén, a megszokottól eltérően, a tavaszi félévben is 
meghirdetjük hallgatóink számára 

a Tudományos Diákköri Konferenciát
A 2014. május 12-én megrendezésre kerülő házi TDK-

konferenciánk formai követelményeiről és a határidőkről 
a http://avf-tdk.webnode.hu/ honlapon olvashattok. 

Ezen az oldalon megtaláltok minden, a TDK-val 
kapcsolatos információt, valamint a versenyfelhívást 

és a jelentkezési lapot is.

Jelentkezési határidő: 2014. április 10.
A dolgozat leadásának határideje: 2014. április 17.

Ha úgy érzed, hogy jól sikerült a szakdolgozatod, vagy 
csak van egy jó ötleted, egy olyan kutatási anyagod, amit 

szívesen megosztanál másokkal is, akkor jelentkezz 
bátran!

Szegedi Szabina
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BELSŐSÉGEK

Budapest Ösztöndíj Program

A kapcsolatok napja

Villányi úti esték ÁVF kedvezménnyel

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet, melynek célja, hogy a pályázatot el-
nyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, valamint segítséget nyújt-
son a főiskolai hallgatók számára szakdolgozatuk, vagy a diplomamunkájuk elkészítéséhez.
Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő. Jelentkezési határidő: 2014. április 30.

A szakdolgozati témák, a pályázati adatlap, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályai megtalálhatóak a www.budapest.hu oldalon.

BELSŐSÉGEK

Örömmel tudatjuk, hogy a nagy sikernek örvendő Villányi úti esték 
rendezvénysorozat ebben a félévben újabb előadáscsokorral várja 
a látogatókat, különösen a kommunikáció és nyelvi humor iránt ér-
deklődőket. További jó hír, hogy az ÁVF-es hallgatók számára 50% 
kedvezmény jár a jegyekre és bérletekre egyaránt!
Kedvezményes belépők Németh Zsuzsánál igényelhetők a 213-as iro-
dában vagy a nemeth.zsuzsa@avf.hu e-mail címen.

Néhány szó az előadókról:

Lackfi  János: Szövegszabász, Prima Primissima- és József Attila-díjas író, 
költő. Emellett fordít, gyerekekkel „szöszmötöl”, facebook-ozik rendületlenül és 
nemrég könyvet írt arról, hogy milyenek a magyarok, de „TÉLLEG”. Költészeti 
Látványpékség pékmestere is volt, és állandóan játszik – legalábbis a nyelvvel.

Aczél Petra: Kutatóként a retorika, az újmédia és a közéleti kommunikáció 
foglalkoztatja, egyetemi oktatóként és a BCE-TTK Magatartástudományi és Kommu-
nikációelméleti Intézet igazgatójaként élete diákok között zajlik. Jól ismeri tehát azt 
a generációt, amelynek nyelve a humor és az irónia. Vizsgáljuk meg együtt az Y gene-
ráció kommunikációját!

Réz András: Filmtörténész, filmesztéta, műfordító, forgatókönyvíró, rek-
lámszakember; a Werk Akadémia művészeti vezetője, és még számos stílus- és 
dizájnprojekt munkatársa. Mindebben az aktivitásban a legfontosabb eszköze: 
a kapcsolati háló, vagyis a kommunikációnak az a szövete, ami egyben tart, mű-
ködtet és hatékonyan inspirál. Milyen egy mai kommunikációs háló, ha nincsen 
okostelefonunk? A választ az utolsó „butatelefonostól”, Réz Andrástól várjuk.

Főiskolánk másodéves hallgatói idén tavasszal is megszervezik az ÁVF – Kapcsolatok Napját, 2014. április 16-
án, szerdán. Ha már voltál szervező, akkor ismered a rendezvényt, ha nem, akkor itt az ideje körülnézni!

Az egész napos esemény az előző évhez hasonlóan most is a kapcsolatokra, a kapcso-
lati tőke fontosságára fókuszál.

Mivel várnak minket?
Sikeres vállalkozásokat bemutató hallgatói előadásokkal. Állásbörzével, mely alkalmat 
teremt arra, hogy a hallgatók mint leendő pályakezdők találkozhassanak és kapcsola-
tot teremthessenek a kiállító cégekkel. Lehetőségünk nyílik megismerkedni a kiállító 
cégek állás és szakmai gyakorlati lehetőségeivel is.
Emellett interaktív szakmai programok segítenek felkészülni a sikeres álláskeresésre. 
Néhány program a kínálatból (a teljesség igénye nélkül):

CV: önéletrajz-elemzés, tanácsadás• 
Karriertervezési tanácsadás• 
Önismereti tesztek• 
Nyelvi szintfelmérők• 
Grafológia• 

A további programokról és a kiállító cégek listájáról a www.avf.hu/avfnap oldalon tájékozódhatsz.
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BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Kickstarter 
Mi a kickstarter? Szó szerinti jelen-
tése berúgókar, és ami azt illeti, en-
nél találóbb nevet nem is igazán ta-
lálhattak volna neki. Mi más indít-
hatna be egy jól kitalált projektet, 
mint egy berúgókar? Érezted már 
azt, hogy van egy zseniális ötleted, 
de nem tudod megvalósítani, mert 
nincs rá pénzed, és nem is tudod, 
hogy honnan szerezd meg? Erre ad 
megoldást ez a lehetőség.

Egy olyan oldalról van szó, ahol bárki szerez-
het támogatókat és tőkét ötletei megvalósítá-
sához. 2009. április 28-án kezdte meg műkö-
dését Greenpoint-ban. Székhelye az Amerikai 
Egyesült Államokban van, de ez mégsem zárja 
ki a világ más tájain élőket abból, hogy segít-
ségével megvalósíthassák ötleteiket, valóra 
válthassák álmaikat, így Magyarországról is 
töltöttek már fel projekteket.

A Kickstarter működési elve kifejezetten egy-
szerű. Kreatív projektek megvalósítására lehet 
pénzt gyűjteni, a művészet, képregény, tánc, 
dizájn, divat, film, étel, játék, zene, fotózás, pub-
likáció, színház és technológia területein. Eh-
hez azonban már nem elég csak maga az ötlet, 
pontosan meghatározott célra is szükség van.

Maga a finanszírozás a mindent vagy semmit 
elven működik; ha valaki – az egyébként sa-
ját maga által – kitűzött határidőig nem éri 
el a kívánt összeget, vagyis a támogatók nem 
ajánlják fel a száz százalékot, akkor nem kap 
semmit. Amennyiben nagyobb összeg gyűlik 
össze, abban az esetben természetesen a tel-
jes összeg a projektet feltöltő személyé lesz. 
A finanszírozók nem profitszerzés céljából 
ajánlanak fel pénzt a projektekre, hanem 
azért, hogy támogassák a létrehozó álmait. 
Nem is származik belőle semmi anyagi hasz-
nuk, csak az érzés, hogy segítettek egy álom 
megvalósításában. A Kickstarternek köszön-
hetően sokan elérték már céljaikat. Legyen szó 

filmekről, könyvkiadásról, játékokról, turnékról 
– ha a tervedhez megvan a know-how, és csak a 
tőke hiányzik, a legjobb helyen keresgélsz. A kö-
vetkező linken az egyik filmes produkcióba te-
kinthetsz bele, amely már ezen a módon készült 
el. Egyelőre nem tudni, hogy Magyarországon is 
megtekinthető lesz-e, de sokan nagyon várják a 
már megismert tv-sorozat alapján készült pro-
dukciót.
Veronica Mars film: https://www.kickstarter.
com/projects/559914737/the-veronica-
mars-movie-project?ref=yir2013

De nem csak filmes, hanem számos más 
területen is valósultak meg álmok. Például 
a Kano elnevezésű zseniális találmány, 
ami tulajdonképpen első ránézésre nem 
több egy doboznál. Tartalmával viszont 
lehetőségünk nyílik saját kezűleg megépíteni 
a számítógépünket, és ehhez nincs is 
szükségünk különösebb szakértelemre. 
Maga az elkészült gép persze kezdetleges, de 
az alkotás és a siker élménye határozottan 
felbecsülhetetlen.
https://www.kickstarter.com/projects/
alexklein/kano-a-computer-anyone-can-
make?ref=discovery

Megemlítenék még egy projektet, amelynek 
nagyszerűsége az egyszerűségéből adódik. 
Egy gyűrűről van szó, amely jelentősen meg-

könnyítheti mindennapjainkat, és időt is 
spórolhat nekünk. A gyűrűnek négy alapvető 
funkciója van: az otthoni elektronikus eszkö-
zök (például a lámpa vagy tv) mozdulatokkal 
történő irányítása; a levegőbe rajzolt betűk 
által az üzenetküldés megkönnyítése; a fize-
tés leegyszerűsítése; valamint a bejövő hívá-
sok jelzése. Az erre a projektre történő gyűj-
tés ugyan még nem zárult le, de már elérték 
a szükséges anyagi támogatás mértékét.
https://www.kickstarter.com/
projects/1761670738/ring-shortcut-
everything?ref=discovery

Úgy vélem érdemes felfedezni ezt az oldalt, 
akár az ötleteitek megvalósításáért, akár csak 
nézelődés gyanánt.

Szanyi Esztella

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

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Szanyi Esztella
rovatvezető SIKER
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Fiatal vállalkozók: nem a jövő! 
Ők a jelen!
A FIVOSZ által szervezett Fiatal 
Vállalkozók Hetének szinte min-
den programja igen érdekes-
nek ígérkezett. Én a Nemzetközi 
Napjára látogattam el, Pónusz 
Mónikával, Szépe Orsolyával és 
Radnóti Istvánnal együtt. 

A választás nem titkolt célja a szakmai is-
meretszerzésen túl a nyelvgyakorlás volt: 
az előadások, panelbeszélgetések angolul 
folytak.

Michele Orzan (elnök, European Chamber 
CEE) a GREENWILL elnevezésű non-profit 
kezdeményezésről tartott prezentációt. A 
globális mozgalomhoz vállalatok, magán- és 
köztestületek, illetve egyének is csatlakoz-
hatnak. A társadalmi összefogás célja világ-
szerte terjeszteni a környezetbarát elvek 
alkalmazásának megvalósulását a minden-
napokban. Ez az ingyenes program a kkv-
szektor számára is biztosíthatja a fenntart-
ható fejlődés követelményeinek megfelelő 
működést. A folyamat a gyakorlatban így 
zajlik: amint az adott szervezet csatlakozik 
a GREENWILL projekthez, szakértők csapa-
ta ingyenesen összeállítja a cég számára a 
következő eszköztárat: praktikus 
tanácsokkal látják el a regisztrált 
szervezetet, a környezettudatosság 
mérésére önértékelési eszközöket 
alkalmaznak. 

A következő előadó, Mészáros 
Mónika Alíz, a Nemzetközi 
Külgazdasági Hivatal főosztályve-
zető-helyettese, részletesen ismer-
tette, hogy milyen programokkal 
támogatja a hivatal a külföldi befek-
tetők magyarországi beruházásainak 
előkészítését, illetve a hazai kkv-k 
exporttevékenységét. Bemutatta az 
Enterprise Europe Network magyar-
országi konzorciumát, azt a vállal-
kozásfejlesztési hálózatot, melyet 
az Európai Bizottság Vállalkozási 
és Ipari Főigazgatósága hozott létre 
azzal a céllal, hogy a kis és középvál-
lalkozások üzletfejlesztési törekvé-
seit támogassa az Európai Unióban. 
A különféle programokról, a sokféle 
pályázati lehetőségről a http://www.
hita.hu honlapon érdemes az induló 
vállalkozásoknak is tájékozódni.

Az ausztrál Kural Group igen fiatal és 
energikus ügyvezető igazgatója, Archie 
Ravishankar, Mistakes and Pitfalls in the 
Entrepreneurship World című előadásában 
saját tapasztalatait osztotta meg a hallgató-
sággal. Elmesélte, miként döntött úgy, hogy 
egy világhírű multinacionális cég nemzet-
közi jogászi állását feladva az önállóságot, a 
szabadságot választja. Lelkesítő előadásában 
gyakorlati tanácsokat adott a vállalkozásu-
kat most indító fiataloknak. Sok más tényező 
mellett szerinte a siker kulcsa, hogy olyan 
csapatot kell összehozni, ahol aztán bátran 
átadhatjuk társainknak a legbonyolultabb 
feladatokat is. 

Archie Ravishankar szerint egy vállalkozás 
elindítását sokszor a kudarctól való félelem 
hátráltatja. Ha azonban a vállalkozásra, mint 
kísérletre gondolunk, akkor az esetleges 
nem pozitív (vagy nem azonnal sikeres) tör-
ténések sem tántorítanak majd el bennünket 
a kitűzött céloktól.

Ezután egy panelbeszélgetés következett 
horvát, olasz és román fiatal vállalkozói 
szervezetek vezetőinek részvételével. Ekkor 
hangzott el az írásom címének választott 
fontos mondat is. A jelenlévők a globális 

vállalkozói hálózatok jelentőségével kapcso-
latban elmondták, hogy a fiatal vállalkozók-
nak kiemelt helyük és szerepük van a mai 
európai gazdasági-üzleti életben. Erejüket 
és súlyukat az összefogás, a globális, szerve-
zett fellépés növeli. Ennek tudatosításához is 
hozzájárul a Global Enterpreneurship Week, 
melyhez 138 országban csatlakoztak a fiatal 
vállalkozói szervezetek.

A kávészünet után még meghallgattuk 
Jennifer Kushellt (a Secrets of the Young 
and Successful című könyv társszerzőjét, a 
Young and Successful Media alapítóját), aki 
magával ragadó lelkesedéssel beszélt a sike-
res karrier (és élet) kulcstényezőiről, arról, 
hogy milyen egyszerű, gyakorlati lépesekkel 
valósíthatjuk meg álmainkat, hogyan kezd-
jünk saját vállalkozást e lehetőségekkel teli 
globális világban, s miként lehet egy ötletből 
jövedelmező üzlet.

A Fiatal Vállalkozók Hetének Nemzetközi 
Napján hallott felvillanyozó és tartalmas 
előadások tanulsága (még a már nem annyi-
ra fiatal ÁVF-es oktatók számára is) ez volt: 
„Bolond, aki nem vállalkozik!”

Andó Éva

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető KARRIERMontvai Edit
rovatvezető
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

Az ÁVF-en a tavalyi évben Közös-
ségi-civil szervező szakügyinté-
ző szakon végzett Gáll Zoltánnal 
beszélgettem, aki főiskolás évei 
során volt HÖK-elnök, XXI ro-
vatvezető, marketinges..., talán 
épphogy csak ÁVF mókus nem.

Mit csinálsz, mivel foglalkozol?  Van-e élet 
az ÁVF után?
Hihetetlen volt számomra, de van élet az 
ÁVF után, nem is akármilyen. Jelenleg a 
Global HR Partner Kft. marketingese vagyok 
(és nem egyedül dolgozom ott ÁVF-esként). 
Bevallom, a sok iskolában töltött év után 
nagyon szokatlan dolgozni, és előre félek a 
nyári szünet hiányától. Pozitív viszont, hogy 
szeretem ezt a munkát, hisz ezzel foglal-
koztam „hobbiként” a korábbi években is. 
Sokat kell még fejlődnöm, de támogatják a 
folyamatot, és még az ÁVF-től is sok segít-
séget kapok. Azért hiányoznak az órák és a 
főiskolás pörgés, a HÖK és az XXI.

A mostani hallgatótoborzó projektben is 
szereped volt. Mit is csináltál pontosan?
Nagyon örültem a főiskola megkeresésének, 
rengeteg dolgot csináltunk. Már harmadik 
éve szerkesztettem a felvételi Facebook 
oldalunkat, és idén a weboldalunkon is 
külön felületet kapott az összes felvételi 
információ. Emellett nagyon sok közoktatási 

intézmény volt kíváncsi ránk, 
kint voltunk Educatio-n, és 
az ÁVF nyílt napokat is végig 
segítettem. Nagyon jó volt 
az is, hogy rengeteg tanár 
és diák volt aktív, és segítet-
te a folyamatokat. 2008 óta 
veszek részt a főiskola tobor-
zási projektjeiben, idén min-
den tekintetben a legjobb 
megjelenést produkáltuk.

Mi a tapasztalatod az 
érdeklődőkkel kapcsolat-
ban?
Egyre fiatalabbak, és egyre 
korábban gyűjtenek infor-
mációt. Idén rengeteg olyan 
diákkal beszéltem, akiknek 
még egy-két évük van hátra 
érettségiig. Ezen felül egyre 
önállóbbak: idén kevés anyu-
ka akart dönteni a gyerek 
helyett. Mondjuk az változat-
lan, hogy a többség tanács-
talanul jelentkezik a felső-
oktatásba, kevesen tudják 
pontosan, hogy mivel szeret-
nének foglalkozni. Az infor-
mációszerzési szokások is sokat változtak, 
köszönhetően a közösségi médiának.

Mit gondolsz, napjainkban mekkora sze-
repe van a marketingnek a felsőoktatás-

ban?
Sajnos nagy, hisz aki nem tudja, 
mi legyen, az szimpátia alapon 
választ intézményt. Vannak, 
akik a méret alapján döntenek 
(mert mindenhol azt tanulják, 
hogy ami nagyobb és több, az 
jobb). Évről évre egyre keve-
sebb a jelentkező országosan, 
de ugyanannyi az intézmény, 
mint pár évvel ezelőtt. Így 
egyre kiélezettebb a verseny is, 
és, mint látható, nem feltétlenül 
a diploma értéke és a megszer-
zett tudás minősége az elsődle-
ges szempont.

Egyébként mi a véleményed 
a reklámok befolyásoló ere-
jéről?
Szerintem ebből a szempontból 
nagyon rossz korban élünk. Saj-
nos a marketing és a reklámok 
egyre nagyobb százalékban 
azokat a megfáradt érzékein-
ket veszik célba, amik a túl sok 
impulzus miatt eleve le vannak 
terhelve. Így a tompább érzéke-
inkkel sokkal erősebbnek kell 

lennünk, hogy ne vegyük meg például azt a 
hajzselét, amire azt írják, hogy nem ragad. 
Jelentem, ragad, nem is kicsit.

Szerinted milyen a rossz marketing?
Sokat tudnék felsorolni, én kettőt „nem 
tudok hova tenni”: az emberek becsapását (a 
becsapott vevő nem lesz törzsvásárló, és az 
ismerősei se), valamint a mosópor-reklámo-
kat (teljesen értelmetlen mind). Persze van-
nak kreatív megvezetések, amikor például 
egy boltban kicsi járólapot tesznek le, hogy 
gyorsabban „zakatoljon” a bevásárlókocsi, 
azt éreztetve, hogy rohanunk, így reflexből 
lassítunk, és természetesen andalgás köz-
ben nézelődünk és vásárolunk.

És a jó marketing?
A humor, kreativitás, az innovatív ötletek 
és a célcsoport igényeire való odafigyelés. 
Ennyi elég lenne, de ez így a mai világban 
kevés esetben fordul elő.

Hogy tervezed a jövődet? 
Valószínűleg lesz még egy köröm a felsőok-
tatásban (az élethosszig tartó tanulás minta-
példánya leszek), de itt az ideje küzdenem a 
saját egzisztenciáért, kisebb-nagyobb célok 
megvalósításáért. A konkrét célom ennyi 
– sajnos képtelen vagyok egy évnél hosz-
szabb távra tervezni, pedig ezt is tanították 
valahol…

Berta Zoltán

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Karsay Marcella
rovatvezető ARC

Közösségben a közösségért
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KARRIERARC

Amit a média ad és elvesz
– interjú Bárd Andrással
A technika fejlődésével egy 
olyan új rendszer jelent meg, 
amely nem várt fordulatokat 
hozott a világ történelmében: 
az online média.

Nap mint nap sokan teszik fel maguknak a 
kérdést, hogy milyen rejtett hatása van az 
online médiának hétköznapi életünkre. Az 
utóbbi évtizedekben sokan foglalkoztak a 
kérdéssel, de vajon tudhatjuk-e pontosan, 
mit is változtat meg bennünk? Erről beszél-
gettem dr. Bárd Andrással, az Általános Vál-
lalkozási Főiskola Marketing és Kommuniká-
ció Tanszékének tanárával.

Kikre van leginkább hatással ez az új mé-
dia?
Leginkább mindenkire, bár válasz természe-
tesen nem ilyen egyszerű. Először is szét kell 
bontani a társadalmat nemekre és korosz-
tályokra, majd egyenként vizsgálni ezeket a 
hatásokat az egyes csoportokra.

Az online média milyen hatással van az ol-
vasási szokásainkra?
Főként az újság- és könyvolvasási szoká-
sainkat változtatja meg. Kevesebb könyvet 
veszünke kézbe, a nyomtatott sajtóterméke-
ket, újságokat, magazinokat is egyre inkább 
az internetes tartalmakhoz szokott ember-
ként olvassuk. Már nem tanulmányozzuk 
végig a teljes szöveget, inkább csak a címet, 
a lead-et, és a kiemelt, nagybetűs részeket. 
Akárcsak a hírportálok böngészése közben, 
célunkká vált, hogy minél gyorsabban jus-
sunk hozzá a lényeges információkhoz.

Ez a könyvek halálát vagy jelentős eltűné-
sét is jelenti?
Bizonyos értelemben igen. Már most is sok-
kal kevesebb könyvet olvasunk, mint pár 
éve, és ez a szám csak csökkenni fog. Folyó-
iratból is kevesebbet olvasunk, és habár az 
ingyenes újságok, mint a Helyi Téma, vagy a 
Metropol nagy számban fogynak, ezek már 
nem nyújtják azt az igényességet és tartal-
mi színvonalat, mint a régi idők folyóiratai. 
A könyvek persze soha nem fognak eltűnni, 
csupán nem úgy lesznek majd körülöttünk, 
mint mindennapi információ-hordozók. 
Ahogyan egy váza, dísztárgy vagy festmény, 
ezek is hasonlóképpen gyönyörködtető esz-
közökké alakulnak át.

Mi a média következő lépése, hol jelenik 
meg a jövőben a jelenleg ismert közvetítő-
kön kívül?
Tulajdonképpen már megjelent a modern 
média, ami nem más, mint az okostelefonok 
és okos eszközök világa: a táblagépeké és 
booklet-eké. Ezek szerepe fog tovább erősödni 
a jövőben, ezeken fognak megjelenni az újabb-
nál újabb fejlesztések. Ide nyomul be, és a jö-
vőben még erőteljesebben fog benyomulni a 
média, s ezzel együtt az életünk minden egyes 
szegmensébe is. Én személy szerint is szoktam 
a telefonomról olvasni, habár leginkább tan-
könyveket, de ez a tényeken nem változtat…

Milyen médiaeszköz van a 
legnagyobb hatással az em-
berekre?
A televízió. Bár az internet tér-
hódítása igen jelentős, és meg-
állíthatatlanul folytatódik, még 
mindig a televízió az, amit a leg-
többen nézünk, és ami a legin-
kább befolyásolja az életünket. 
Rádiót is hallgatunk, de már 
korántsem olyan érdeklődéssel, 
mint akár néhány évtizeddel ko-
rábban. Ezek a médiaeszközök 
manapság inkább a kikapcso-
lódást szolgálják, az informá-
ció beszerzésére az internetet 
használjuk. A televízió mára 

az olcsó szórakozás élen járó képviselője, és 
sokaknak ablak egy kis boldogságra a szürke 
mindennapok sokaságából.

Melyik csoport a legbefogadóbb az új mé-
dia által közvetítettekre?
Mindig az, amelyik abba beleszületik. A fiatal 
Z generáció, de még az Y is, már szinte nem 
is ismerik az internet korszak előtti életet. 
Számukra egyértelmű a világháló megléte, a 
televízió, a telekommunikációs eszközökből 
épített médiabirodalmak. Ami a tévéből vagy 
az internetből jön, nem megkérdőjelezen-
dő, habár egyre több felhívás születik ezen 
eszközök veszélyeire, és ajánlás biztonságos 
használatukra.

Hol nincs még jelen az új média?
Nem igazán létezik már ilyen hely, hacsak nem 
azok a rendkívül elszigetelt, elzárt helyek, 
mint például a fejletlen országok szegényebb 
régiói, ahová még nem tört be talán a tiszta 
ivóvíz sem. Viszont amikor az új médiaeszkö-
zök megérkeznek, azok mindig a legfejletteb-
bek lesznek. Ezt úgy hívjuk, „a későn érkezők 
előnye”. Ilyen esetekben, bár valaki később jut 
hozzá azokhoz az új médiaeszközökhöz, mint 
más országok lakói, vagy azoké, ahol eleve ki-
alakultak, kifejlesztették ezeket, az adott pil-
lanatban ő is a legújabb, legmodernebb esz-
közökhöz jut hozzá. Persze ehhez hálózat is 
kell, de mint az eszközök esetében, ilyenkor a 
rendszerekből is a legújabb kerül kialakításra. 
Így például egy közép-afrikai országnak nem 
kizárólag a rádió, hanem mindjárt a televízió, 
a mobiltelefon, az internet és az okostelefon 
is a médiaeszközeihez tartozik.

Szöllős Gábor
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Kovács Zsófi a
rovatvezető

Biztonsági öveket bekapcsolni!
„Semmi sem állandó, csak a 
változás maga” – mondta több 
ezer évvel ezelőtt Hérakleitosz. 
A görög filozófus akkor azon-
ban még nem tudhatta, hogy 
a XXI. században ez a mondá-
sa jelenti majd a világ egyik fő 
mozgatórugóját. Az elmúlt év-
tizedek megtanítottak minket 
arra, hogy ha nem vesszük fel a 
technológiai fejlődés gyors idő-
beli ütemét, egyik pillanatról a 
másikra válunk „öregekké”.

A technológiai eszközök fejlődésével 
azonban az egyes médiafelületek hatása 
is igencsak felerősödött, hiszen szinte a 
fény sebességével vetekedve jutnak el 
hozzánk a többé-kevésbé fontos infor-
mációk. Száz éve még nem tudhattunk, 
hogy a világháló lesz az a találmány, 
amely határtalanná teszi világunkat az-
által, hogy mindent elérhetővé tesz. Sőt! 
Mindenkit elérhetővé, és emellett egy 
kicsit újságíróvá, tudósítóvá is avanzsál. 
A kérdés már csak az, hogy kinek hihe-
tünk?
Hányszor olvastátok közösségi oldala-
kon, hogy valaki eltűnt, vagy egy beteg 
életét véradással megmenthetjük? Hon-

nan tudhatjuk, hogy amit olvasunk, az 
valóban megfelel a valóságnak? Hogyan 
bízhatunk meg azokban az adatlapról 

adatlapra vándorló képekben és linkek-
ben, amelyekben valamilyen eseményről 
adnak hírt vagy kérést intéznek felénk? 

Sajnos sehogyan.
Ha tehetném, felmér-
ném, hányan vannak kö-
zületek, akik már talál-
koztak hasonló bejegy-
zéssel: „Ha kapok 1000 
lájkot, akkor bevallom 
neki, hogy szeretem!” 
vagy „Ha kapok 100 

lájkot, leteszem a 
cigit!” – hosszasan 
sorolhatnánk eze-
ket a megosztáso-
kat és a hozzájuk 
kapcsolódó vicce-
sebbnél viccesebb hozzászóláso-
kat. De honnan tudhatjuk, hogy a 
kép vagy bejegyzés mögött valódi 
szándék is van? Sehonnan.

Hosszas társalgást lehetne arról folytat-
ni, hogy vajon a híráramlás gyorsasá-
gáért cserébe megéri-e az, hogy lassan 

már nem tudunk különbséget tenni egy 
megbízható hírforrás és egy szenzá-
cióhajhász „kacsa” között? Jó lenne, 

ha minél többen lennénk azok, akik az 
interneten szörfölés közben bekapcsol-
nák biztonsági öveiket, és csak akkor 
hagynák magukat a hullám által sodor-
tatni, ha megbizonyosodtak róla: ez egy 
veszélyektől mentes menet lesz.

Kovács Zsófia

Humor az interneten!
Küldd el nekünk kedvenc, interneten keringő humoros képedet vagy bejegyzésedet legkésőbb 
április 20-ig, avfxxi@gmail.com e-mail címre, és ha a szerkesztőség is veled nevet, akkor a kö-
vetkező számban viszontláthatod azt a Nekem8 rovatban! 

Csak olyan anyagot küldj, ami nem becsületsértő, diszkrimináló vagy bármilyen módon szemé-
lyiségi jogokat sértő!
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GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető SPORTSzilágyi Szandra
rovatvezető

Élő közvetítés szurkolóknak
Sokszor hallhatunk üvöltéseket, 
amikor elmegyünk egy kocs-
ma mellett, és odabent éppen 
egy focimeccs megy a tévében. 
Ilyenkor szinte biztosak lehe-
tünk abban, hogy valamilyen 
nagy tétű sportesemény zajlik 
valahol a világban. Persze az 
is elképzelhető, hogy csak egy 
lelkes szurkoló kedvenc csapa-
ta játszik, vagy sportolója ver-
senyzik.

Biztosan mindenkinek van olyan ked-
venc sportja, amelynek az élő közvetí-
téseit sosem hagyja ki. Ilyenkor, ha csak 
magamból indulok ki, ugyanúgy szur-
kolunk, ugrálunk, és kiabálva biztatjuk 
őket, mintha mi is ott lennénk velük 
együtt a helyszínen. A jelentősebb sport-
események esetében, mint például az 
Európa-bajnokságok, világbajnokságok 
és természetesen nem utolsósorban az 
olimpiák, a televízió és a többi média is 
figyel arra, hogy élőben nézhessük vagy 

hallhassuk az eseményeket, és frissen 
tájékozódhassunk a hírekről. A 2012-es 
londoni olimpiai játékok idején a Város-
ligetben egy óriás kivetítőn nézhettük 
minden nap az élő közvetítést. Nagyon 
hangulatosak voltak ezek a meccsnézé-
sek, hiszen egymás számára ismeretle-
nek voltunk, mégis mindannyian ugyan-
annak a csapatnak szurkoltunk. Amikor 
egy magyar versenyző mérettette meg 
magát az aranyért, szinte egy ember-
ként ugrottunk fel, mikor elsőként ért 
be a célba.
Az ilyen események általában összehoz-
zák az embereket. Persze sokszor elő-
fordult a különböző klubmérkőzéseken, 
hogy a szurkolói táborok botrányokat 
csináltak, verekedtek és nem a megfe-
lelő módon adtak hangot nézeteiknek. 
Tudnunk kell örülni a győzelemnek, és 
meg kell tanulnunk elismerni a másik fél 
nyereségét, azaz elviselni a vereségün-
ket. Ha ezt egy olyan társaságban, szur-
kolói táborban éljük át, ahol mindenki 
ugyanannak félnek drukkol, meghatáro-
zó élménnyel lehetünk gazdagabbak.

Szilágyi Szandra

Pontszerző helyen végzett a rövid-
pályás gyorskorcsolya női váltó 
csapata és Miklós Edit lett a leg-
jobb alpesi síelő a téli olimpiák 
történetében.

A 2014-es téli olimpián február 7-23-ig 
szurkolhattunk a magyar versenyző-
kért, összesen 15 sportágban. A magyar 
küldöttség 16 versenyzővel vett részt 
az idei játékokon. Sportolóink minden 
tőlük telhetőt megtettek, hogy helytáll-
janak a különböző versenyszámokban. 

Kiemelkedő eredmények az alpesi síe-
lőknél és a gyorskorcsolyásoknál szület-
tek. A legjobb magyar eredményt a női 
rövidpályás gyorskorcsolya 3000 méter 
váltó számában sikerült elérni, ami a 6. 
és egyben a pontszerző helyet jelenti. 
Ezt az eredményt 4:24.496-os idővel 
sikerült elérnie a csapatnak, melynek 
tagjaként Lajtos Szandra, Heidum Ber-
nadett, Keszler Andrea, Kónya Zsófia és 
Darázs Rózsa versenyzett. Miklós Edit 
négy számban indult el és a következő 
eredményeket sikerült elérnie: lesiklás-
ban 7., óriás-műlesiklásban 34., szuper 
óriás-műlesiklásban 15. és szuper kom-
binációban 16. lett. Ezekkel az eredmé-
nyekkel Edit lett a legjobb magyar síelő 
a téli olimpikonok történetében. Miután 
csak egy hellyel maradt el a pontszer-
zéstől, így vélekedett a teljesítményé-
vel kapcsolatban: „Elég ideges voltam a 
rajtnál, de miután kiugrottam, már csak 
a pályára koncentráltam! A pálya felső 
részén rontottam ugyan, ám próbáltam 
egyből elfelejteni, és küzdeni tovább 
a célig a helyezésért. Nekem a lesiklás 
volt a fő számom, ebben vártam a leg-

jobb eredményt magamtól. Ennek érde-
kében kockáztattam, és nem számított, 
hogy kiesek-e vagy sem. Amikor leér-
tem, a hatodik helyen álltam, aminek 
nagyon megörültem. Majdnem sikerült 
is megtartanom, csak egy rivális jött be 
elém. Így lemaradtam a pontszerzésről! 
A lényeg számomra az, hogy megmutat-
tam, igenis meg lehet csinálni, és tudok 
jó lenni, jó vagyok! Büszke vagyok erre 
az eredményre!”

Szilágyi Szandra
(forrás: 

Magyar Olimpiai Bizottság honlapja)

XXII. Téli Olimpiai Játékok, Szocsi



Milyen hatással volt Rád egy fi lm, 
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KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőSPORT Fazekas Zsolt
rovatvezető  KEREKASZTAL

Gabi: Az American Horror Story 3. évada után 
állandóan hippi zenéket hallgattam és Stevie 
Nicks állandó kedvenc lett.

Enikő: Nagyon szerettem a Csillagkapu filmet, 
és ezért amikor elindult a tévésorozat, teljesen 
a mániákusa lettem. A végére már szövegeket 
idéztem fejből, és minden barátomat az őrület-
be kergettem vele.

Attila: Mikor először láttam a Jurassic Park-ot 
egyszerűen beleszerettem. A film nem csak 
gyönyörű volt, de nagyon tetszett a történe-
te is. Mikor megtudtam, hogy ez egy könyv 
alapján készült, azonnal le kellett vadásznom 
a regényt. Utána minden Michael Crichton (A 
Jurassic Park – Őslénypark szerzője) könyvet 
elolvastam magyarul, angolul, németül, amint 
rájuk leltem. Egy időre ajándékozási szokás 
lett a családomnál, hogy Crichton regényekkel 
lepjenek meg.

Álmos: Az eredeti Conan film után el kellett 
mennem, megszerezni az összes könyvet róla. 
Láttam minden tévésorozatot és filmet a figu-
ráról.

Ágoston: Nekem egy ellentétes élményem volt. 
Gyermekként olvastam Rejtő egyik könyvét 
képregényben, aztán könyveket is olvastam 
tőle, és onnan kezdtem áttérni a régi, tévében 
leadott kabaréira.

Edina: A Tetovált lány után három napig gyű-
löltem mindenkit magam körül.

Ákos: A Terminál című filmben a szereplő nagy 
nehezen összekapar némi aprót és azzal bero-
han egy gyorsétterembe. Olyan étvággyal eszi 
a szendvicsét, hogy ennél a jelenetnél mindig 
összefut a nyál a számban.

Kinga: Gyerekként mindig kiszöktem megnéz-
ni az X-aktákat, de lebuktam, mert rémálmaim 
voltak utánuk.

Árpi: A családomban van egy közmondás, 
hogy a karácsonyi időszak akkor kezdődik, 
amikor a tévében piros kamionok kezdenek el 
vonulni, és egy kórus azt énekli: „Ünnepelj ma 
velünk…”

Dénes: Mindig a Rocky filmek zenéjére szok-
tunk edzeni a haverokkal. Valakinek kötelező 
orosz akcentussal fenyegetőznie mellé.

Karcsi: Egyszer megpróbáltuk végigenni az 
eredeti ’87-es Tini Nindzsa  Teknőcök rajzfil-
mekben szereplő gusztustalan pizzákat. Ré-
mesek voltak, de nagyon jó kis házibulit csap-
tunk ezzel.

Endre: Pár hete mi is hasonlót tartottunk. Az 
egyik Bud Spencer filmet néztük nagy társa-
ságban, és utána sürgősen csinálnunk kellett 
egy hatalmas adag hagymás babot. Olyan vic-
ces volt, hogy hatan főztünk egymás mellett, 
és adtuk hozzá az ételhez a kis fűszereinket és 
ötleteinket. Kicsit elsóztuk, de azt leszámítva 
tényleg nagyon, de nagyon finomra sikerült.

András: A Supernatural tévésorozat miatt 
kezdtem rock zenét hallgatni.

József: Szerintem a legnagyobb befolyást egy 
reklám tette rám és a családomra. Ez a „ház-
doboz” reklám volt, ahol mindig azon vitatkoz-
tak, hogy ház vagy doboz. Még mindig megtör-
ténik, hogy reflexből felkiáltok a doboz szóra, 
hogy ház. Sajnos vagy szerencsére egyre keve-
sebben emlékeznek már erre, így gyakran már 
csak értetlen tekinteteket kapok.

Adél: A Karib-tenger kalózai filmek miatt ka-
lózrajongó lettem.

Péter: A haverjaimmal mindig a Blöff  filmből 
szoktunk idézeteket mondani. Egyszer egy 
bulin annyira belemerültünk, hogy szinte az 
egész filmet végigmondtunk egymásnak.

István: Az új Star Trek filmek után visszanéz-
tem a régi sorozatokat és régi filmeket. Talán 
két éves munka volt, de nagyon megérte.

Márton: Az apám imádja a régi fekete-fehér 
filmeket és miatta sok film noir-t láttam. Sosem 
nőttek igazán a szívemhez, szóval nem nézem 
meg őket gyakorta, viszont a zenéjüket imádom. 
Ezekben vannak a leggyönyörűbb jazz és blues 
művek, amik valaha készültek. Pihenéskor is 
szoktam ezeket hallgatni, és néha még a hecc 
kedvéért narrálni is szoktam a lakásban történő 
dolgokat, mert az annyira illik a zenékhez.

Angéla: Utálom a zombikat, undorítóak. Min-
dig megpróbál valaki elrángatni egy filmre, 

Az embert mindig befolyásolja a külvilág: mi döntjük el mi az, amit befogadunk, és amit követünk, 
de néha mégis ott van az a furcsa viszketés az agyban... Az az apró nyomás, valami, ami nem hagy 
nyugodni, egy kép, egy hang, egy mozdulat, amitől mi magunk is Pavlov kedvenc ebeként várjuk a 
jutalomfalatot. Ez teljesen érthető: a mozgókép egésze arra épült, hogy valósnak tűnjön.



egy sorozat, vagy egy reklám?
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ami róluk szól. Több évnyi küszködés után 
a barátaimnak sikerült találni egy filmet, 
ami ezek közül tetszett nekem: a Haláli hul-
lák hajnala egy paródia a zombis filmekről 
és nagyon vicces. Azt még én is bárkinek 
szívesen ajánlom, de még mindig fura elfo-
gadnom, hogy az egyik kedvenc filmemben 
zombik szerepelnek.

Levente: Ha hatásról van szó, akkor egyértel-
műen a Star Wars a nyerő. Még ha soha nem 
is láttad a filmeket, akkor is ismered a fo-
galmakat. „Az erő legyen veled.” „Padawan.” 
„Állj át a sötét oldalra.” Ezek mind beépültek 
a köztudatba. Nem hiszem, hogy volt más 
film, ami ennyire megváltoztatta volna a kul-
túránkat.

Réka: Kislányként láttam a Madarak című 
filmet és utána mindig sikítva menekültem 
be a szobámba, ha egy galamb lerepült a 
párkányunkra.

Minden művészeti alkotás célja, hogy érzelmet váltson ki belőlünk. A főszereplővel együtt szeres-
sünk bele a lányba; mikor éhesen beleharap egy szendvicsbe, fusson össze a nyál a szánkban, és 
ha dühösen rohamozni készül, akkor lüktessen a vér az ereinkben. Téged mi csábított el? Mi az a 
jelenet vagy kép, amitől mindig vágyódni kezdesz valami iránt?
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Éttermünk minden nap  
reggel 06.00-tól másnap  

reggel 04.00-ig tart nyitva

A Te McDonald’s éttermed:
1114 Budapest, Móricz Zsigmond krt. 3.

CSILLAPÍTSD
A BULI UTÁNI

ÉHSÉGED!
Éttermünk már reggelig várja,  

hogy nálunk  csillapítsd az éhséged!



Japán 
rajzóra
Ha meghalljuk azt a szót, hogy 
anime (japán eredetű rajzfilm) 
vagy manga (képregény), általá-
ban az olyan agresszióban bővel-
kedő, művek jutnak eszünkbe, mint 
a Dragon Ball Z, Pokémon vagy 
Sailor Moon, amelyekben folya-
matos a verekedés. Kevesen veszik 
figyelembe, hogy több mint ötszáz 
anime található az interneten, a 
világon létező összes műfajban: 
a horrortól, drámasorozatoktól 
kezdve a kifejezetten gyerekeknek 
ajánlott mesékig. A köztudatban 
főleg negatív előítéletek kapcso-
lódnak a fogalomhoz, ez pedig 
pusztán csak a tájékozatlanság-
ból fakad. Az anime Japánból ered, 
ezért szoros kapcsolatban áll a ja-
pán kultúrával és művészettel. 

Az animéhez kapcsolódó cosplay a „costume 
play” kifejezés rövidített változata: az 
előadóművészet egy olyan ágazata, amelyben a 
résztvevők saját készítésű vagy interneten ren-
delt jelmezekben jelennek meg. Sokan nem gon-
dolnánk, de még a gyerekkori kedvenceink egy 
része is anime, mint például a „Nils Holgersson 
csodálatos utazása”, a „80 nap alatt a Föld körül 
Willy Foggal” és a „Maja, a méhecske”.
Felkerestem két ismerősömet, akik érintet-
tek a témában: gyakran járnak animecon 
rendezvényekre, és saját maguk is készí-
tenek ruhákat. Tőlük tudtam meg, hogy a 
cosplay világszerte jelen van, és hazánkba 
először 2005-ben tört be egy kisebb rendez-
vénnyel. Napjainkban 2-3 havonta kerülnek 
megrendezésre a rendezvények, és egész 
napos szórakoztató programokkal várják a 
cosplay-eseket, valamint az érdeklődőket. 
A jelmezben való megjelenés egyáltalán 
nem kötelező, mindenki abban érkezik, ami-
ben jól érzi magát. Különböző versenyeken 
lehet indulni, ezek közül az úgynevezett 
Craftmanship lényege, hogy minél jobban 
hasonlítson a jelmezed és főként te magad 
a kedvenc anime karakteredre. Nem csak 
a kosztümöd precíz kidolgozottságát érté-
kelik, hanem azt is, hogy az arcod, sminked 
és hajad is pontosan úgy nézzen ki, mint a 
szereplőnek. Lehet nevezni karaokéra, já-
tékkonzol párbajra, zenei kvízre, novellaíró 
versenyre, illetve a rajzolni tudók is megmé-
rettethetik magukat. Az előadás kategória 
a Performance, ahol csoportos előadások 
szemtanúi lehetünk. Nyerhetünk könyvutal-
ványokat, pólókat, kiegészítőket, plakátokat 
és számítógépes játékokat.

Érdekelt, hogy amikor beöltöznek a résztve-
vők, minek öltöznek be, és mit képviselnek 
ezzel? 
Ilyenkor mindenki teljesen szabadon en-
gedheti a fantáziáját, éppen ezért számtalan 
lehetséges opció létezik: az említett rajzfil-
mek bármelyik szívükhöz legközelebb álló 
szereplőjének, akár egy sokunk által ismert 
DC Comics (Superman, Batman) vagy Marvel 
Comics (Pókember, Vasember) képregény-
hősnek, bármelyik film fő- vagy melléksze-
replőjének (pl. Darth Vader), vagy egy saját 
maguk alkotta fiktív teremtménynek is be-
lebújhatnak a bőrébe. Megdöbbentő lehet, 
hogy a jelmezek több hónapig, akár évekig is 
készülhetnek. Komoly erőfeszítés áll az elő-
készületek mögött, de a szorgos munkának 
megvan a gyümölcse, hiszen a legjobb jelme-
zeket kiválasztják, és a készítők továbbjut-
hatnak vele az Eurocosplayre, amit minden 
évben ősszel rendeznek meg Londonban. Itt 
nemzetközi szinten folyik a „harc” Európa 
legjobbjáért. 2012-ben és 2013-ban például 
egy magyar lány csúszott le a dobogó harma-

dik helyéről, azonban nemzetközi viszony-
latban a negyedik hely is szép eredmény.
A cosplay modellkedést úgy kell tekinteni, 
mint egy hivatást. A modellt állót cosplay 
idol-nak is szokták nevezni: adott a lehető-
ség, hogy egy-egy anime, manga vagy video-
játék-érdekeltségű cég reklámarcaként tűn-
jön fel magazinok címlapján és plakátokon 
is. Ez a jelenség leginkább Japánban és Ko-
reában figyelhető meg, de más országokban 
is egyre gyakoribb. Mint az a megkérdezet-
tektől kiderült, a cosplayesek nem szívesen 
büszkélkednek azzal, hogy conokra járnak, 
és azzal sem, hogy szeretnek belemerülni az 
animék különleges hangulatú világába. In-
kább elkerülik a negatív tartalmú megjegy-
zéseket. Pedig semmi szégyellnivaló nincs 
ebben, hiszen rengeteg kreativitás, ötletelés 
és fantázia szükséges hozzá. A sokszínű ren-
dezvények középpontjában a szórakoztatás 
áll, de emellett kiváló színteret biztosítanak 
a kapcsolatépítésre, barátkozásra és kikap-
csolódásra is.

Fodor Szabina
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Közösségi álláskeresés

MAPPAPiriti Roberta
rovatvezető

Ha közösségi médiáról beszélünk, mindnyájunknak a 
következők jutnak eszünkbe: barátokkal való kapcso-
lattartás, szórakozás, hírek, érdekességek. Azonban 
ma már a közösségi média ennél többre is használ-
ható, például egyre nagyobb szerepet tölt be az állás-
keresésben is.

Az utóbbi években nem egy vizsgálat irányult arra, hogy a munka-
erő-toborzásban milyen szerepet játszanak ezek az oldalak, így de-
rült ki, hogy tulajdonképpen ezen felületek használata alapvetővé 
vált. A vállalatoknál dolgozó HR-es munkatársak 94%-a használta 
már a LinkedIn-t, hogy leendő munkatársait felkutassa. (Bár ez az 
oldal Magyarországon kevésbé ismert.) A Facebook használók ará-
nya ugyan kevesebb, de még mindig jelentősnek mondható: 66 %. Az 
esetek több mint felében a HR-esek sikeresen használták a Twitter-t 
a szakemberek keresésében. Ezek mellett fény derült arra is, hogy 
nem számít, mennyire tűnt megfelelőnek a jelölt az önéletrajza vagy 
az állásinterjú alapján, ha úgy ítélték meg, hogy a közösségi oldala-
kon való megjelenése nem az.
A fenti adatokból is látszik, hogy, ha állást keresünk, figyelnünk 
kell arra is, milyen képet mutatunk magunkról a világhálón. Tulaj-
donképpen egy imázst, egy márkát kell felépítenünk magunkról az 
internet és a közösségi média világában is, ahogyan azt a „való” élet-
ben is tesszük. 

Ennek az imázsépítésnek kulcsfontosságú tényezői:
„Madarat tolláról, embert barátjáról”, hangzik a mondás. Nem 
gondolnánk, de igenis sokat számít, hogy kik az ismerőseink, 
kikkel állunk rendszeresen kapcsolatban.
Mindig legyen igaz, hiteles és őszinte az a kép, amit „megalko-
tunk”. A hazugságra úgyis mindig fény derül.
Ha több oldalon is megjelenünk, figyeljünk arra, hogy a külön-
böző tartalmak összhangban legyenek egymással, ugyanarról a 
személyről árulkodjanak

Legegyszerűbben úgy óvhatjuk meg magunkat a kellemetlen helyze-
tektől, ha figyelünk arra, hogy ki milyen tartalomhoz fér hozzá velünk 
kapcsolatban. Ez néhány nagyon egyszerű beállítással szabályozható 
minden oldal esetében.

Természetesen nem csak minket kereshetnek az álláshirdetők, 
hanem mi is használhatjuk ezeket az oldalakat álláskeresésre, a 
Facebook-tól kezdve a LindedIn-en át szinte mindegyiket. Ezek kö-
zül, a LinkedIn az, amely a leginkább szakmai jellegű, ezért ezen 
az oldalon érdemes ragaszkodnunk a szakmai megjelenéshez. Egy 
talán többek számára ismeretlen funkció, hogy a Profession.hu és a 
LinkedIn ajánlatokat össze lehet kapcsolni, így azt is megtudhatjuk, 
hogy egyes ismerőseink melyik cégnél vannak alkalmazásban.
Sikeres álláskeresést!

Montvai Edit

Támad a média!
Az 1938-as év nem várt fordulatot hozott a közössé-
gi média világában. Mindenki hallott már az Orson 
Welles-féle rémkeltésről, Amerika Marslakók általi 
megszállásának történetéről.

Az egész egy kis színésztársulat berkein belül kezdődött. A húszas 
éveikben járó fiatal tehetségek lehetőséget kaptak a CBS rádióállo-
másnál hangjátékaik előadására. Halloween előestéjén egy különle-
ges, korábban még nem használt elemekkel tarkított anyaggal készül-
tek, melynek alapjául G. H. Wells művét, a Világok harcát választották. 
A Mercury társulat mögött közönség biztosította a háttér sikolyait és 
a hallható rémüldözést, miközben a színészek beszámolóikat mond-
ták a borzalmas eseményekről. Emiatt lehetett annyira hihető az adás, 
hogy sokan komolyan vették.
A szóbeszéd úgy tartja, aki ezen az estén fültanúja volt az események-
nek, mind pánikba esve hagyta el otthonát. Amiről nem szokás említést 
tenni, az az a tény, hogy a 1,5 millió rémült ember nem volt tisztában 
azzal, hogy színjátékról van szó. Egy másik rádióállomás közkedvelt 
műsorának szünetében átkapcsoló közönség csupán a rémisztő rész-
leteket és beszámolókat hallotta, azt nem, ami az adás elején hangzott 
el: hogy mindez puszta fikció.
A nagy tömeget megmozgató eseménysorozat után a média direkt 
eszköze lett a társadalom befolyásolásának és félrevezetésének. A ma 
már vicces történet máig is érvényes tanulságokkal szolgál, amelyek-
ből azonban nem mindig tanultak megfelelően az érintettek.
Manapság már nem számít különlegesnek, ha a címlapokon pózoló 
modellek hasonmásai jönnek velünk szembe az utcán. A fiatalok, de 
legfőképpen a lányok mindent képesek megtenni azért, hogy olyan 
külsejük legyen, mint a magazinokban szereplő társaiknak. Ez sokszor 
éhezést, önsanyargatást, és akár plasztikai beavatkozást is jelent.
Ennél könnyedebb becsapásokkal is találkozhatunk, ha kinyitjuk a 
szemünket. A rágógumiból kettőt kell bevenni, a fogkrémnek le kell 

lógnia a kefe sörtéjé-
ről, és mosószerekből 
is sokkal többet kell 
használni egy foltra, 
mint ahogyan az a 
valóságban indokolt 
lenne.

A média ennél is na-
gyobb befolyást ké-
pes gyakorolni ránk, 
hiszen nem ritkán a 
politika eszköze is. Ennek kapcsán próbálják bármilyen eszközzel és 
érvvel befolyásolni a nagyközönséget, s ennek már nem csak a rádió és 
a tv ad fórumot, de az internet, s legfőképpen a közösségi portálok el-
lenőrizetlen világa is.
Ha kinyitjuk a szemünket, átgondoljuk a látottatokat és hallottakat, ha 
csak egy kicsit is kritikusan szemléljük a média által sugárzott dolgo-
kat, máris boldogabbak lehetünk szerény kis életünkkel.
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Ha a legkevésbé sem akarsz 
produktív lenni
De a Való Világnál valamivel mélyebb 
kikapcsolódásra vágysz
Szereted a filmkritikával vegyített 
társadalomkritikát? Kíváncsi vagy, 
melyik filmben van egyensúlyban 
a látvány és a történet, ezzel szem-
ben melyik hajszolja csak a pro-
fitot? Érdekelnek a „life-hackek”, 
amelyekkel életedet könnyebbé 
teheted? Az internetet kétségkívül 
nem csak és kizárólag haszonta-
lan időtöltésre használhatjuk, ha-
nem ismereteink bővítésére, elmé-
lyülésre és értelmes szórakozásra 
is. Nyilván felhasználója válogat-
ja, de az alábbiakban igyekeztem 
nagy tömegeket megmozgató és 
színes rajongótáborral rendelkező 
honlapokat, internethírességeket 
felsorakoztatni.

Kezdjük is el rögtön Szirmai Gergelynél és a 
Hollywood Hírügynökségnél.

A Youtube hemzseg a videoblogoktól, vannak 
azonban olyanok, amelyek szerzői kiemelked-
nek a többiek közül. Ilyen „vlogger” Gergő is, 
aki a legkülönbözőbb friss filmeket és soroza-

tokat kritizálja. Általában hetente egyszer je-
lentkezik új „áldozatával”, mindig naprakész, 
és kegyetlenül szétmarcangolja, ízeire szedi 
a mozgóképes kultúra gyöngyszemeit. Ezek 
alatt nem csak a művészfilmeket értem, sőt, 
azokból kifejezetten keveset találhatunk meg 
a csatornáján.

Miért is hasznos a Hollywood Hírügynökség, és 
mire kell vigyázni?
Amire leginkább vigyáznod kell, az a kicsi 
lelked. Ha megnéztél egy filmet, és imádtad, 
kifogástalannak találtad, akkor nem ajánlatos 
megnézni az adott filmhez tartozó kritikát is, 
mert Gergő kegyetlenül őszinte, és néha olyan 
alkotásokról is megmondja, hogy nevetsége-
sek, melyekről eredetileg nem is gondoltad 
volna. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy min-
dent leszól. Inkább arról, hogy ért is ahhoz, 
amit csinál, és meglát olyan hibákat, amelyek 
fölött egy laikus elsiklik. Ezáltal könnyen csa-
lódhatsz egy kedvenc filmedben.

Miért érdemes követni? 
Mert változatos! Mindenki talál kedvére valót. 
Az általa elemzett kultuszfilmek között ott 
van a Star Wars, a Harry Potter vagy éppen a 
Hobbit. Látványfilmek, képregényfilmek kö-
zül is van bőven választék, de az elgondolkod-
tató alkotások is megjelennek, mint például a 
Tetovált lány.
Emellett gyakran előkerül a társadalomkriti-
ka: hol egy-egy film kapcsán, hol mindentől 
elkülönülve egy sima videóban. Logikus kö-
vetkeztetések és érvelések vannak feldíszítve 
és szórakoztató, fogyasztható formába önt-
ve. Ez pedig szerintem a kulcsa a Hollywood 
Hírügynökségnek – szórakoztat, miközben 
olyan komoly témákat érint, mint például a 
növekvő kivándorlás Magyarországról vagy 
a feminizmus. Nem egy unalmas szónoklat, 
előadás formájában jelenik meg, hanem él-
vezhető, felüdítő videóként, ami legtöbbször 
értéket, egy fontos gondolatot közvetít. Ezt 
is tekinthetjük egyfajta művészetnek, hiszen 
csak kevesen értenek a nézők figyelmének 
lekötéséhez és az értelmes, építő üzenet át-
adásához. Magyarországi viszonylatban ő az 
egyik legjobb ebben.

A másik közkedvelt délutáni vagy esti tevé-
kenység nem személyhez kötött, hanem egy 
weboldalhoz. A 9GAG egy nemzetközi oldal, 
aminek eredetileg szintén a szórakoztatás 
volt az első számú küldetése, ám a felhaszná-
lók és posztolók ezt igencsak megváltoztat-
ták. Mára már be sem kell kapcsolni a tévét, 

anélkül is értesülhetünk a világ jelentősebb 
eseményeiről, szenzációkat olvashatunk, ta-
nácsokat kaphatunk párkapcsolat, barátság, 
tanulás, de még gyermeknevelés területén is!
A tanácsok egy részét Life-hack-nek nevez-
hetjük. Ezek a hétköznapi életben hasznosít-
hatóak. „Hogyan sétálhatok biztonságosan a 
jégen?” „Hogyan ehetem meg úgy a hambur-
geremet, hogy ne essen szét az egész, és ne 
egyem le magamat?”

Néhány híres ember számára a 9GAG egyfajta 
bosszúság is lehet. Elég egy rossz fénykép, egy 
meggondolatlan kijelentés vagy éppen egy 
meggondolt, de nem túlságosan liberális ki-
jelentés, és az egész oldal elkezdi szétcincálni 
és nevetségessé tenni az illetőt. Ez a fajta nép-
szerűség pedig néha nem csak hetekig tart.
Megint mások számára kért vagy kéretlen 
hírnevet hozhat az oldal. Hétköznapi hús-vér 
emberek, állatok váltak internet-szenzációvá. 
Csak hogy a legnépszerűbbeket említsem, 
ott van Grumpy Cat vagy az Overly Attached 
Girlfriend.

A 9GAG nem csak egy weboldal, hanem egy 
közösség. Itt elmondhatjuk, milyen hihetetle-
nül rossz dolgok történtek velünk, kínos szitu-
ációkat oszthatunk meg másokkal, és közben 
mégis névtelenek maradhatunk. A posztokhoz 
érkeznek megjegyzések is, ahol természetesen 
megjelennek a trollok – akik provokatív, inger-
lő hozzászólásokkal próbálnak meg felidege-
síteni másokat –, de ugyanakkor együttérző, 
segítő szándékú emberek is írnak – és bumm, 
megspóroltad a pszichológust!

Egyetlen egy dolog szól a 9GAG ellen. Az, hogy 
egy időnyelő. ZH előtt semmiképpen sem 
ajánlott látogatni.

Nyikos Orsolya

Nagy Dániel
rovatvezetőKULTÚRA Iricsek Zsuzsanna

rovatvezetőKULTÚRA Nyikos Orsolya
rovatvezető
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Azok a fiatal 
srácok, akik ‘56 
előtt téglába 
vésték a nevüket 
Budapest belvá-
rosában, nem is 
gondolták vol-
na, hogy egyszer 
délutáni kedv-
telésük, és azzal 
együtt ők maguk 
is a média ré-
szesei lesznek. A 
történet régen 
kezdődött, még 
a szovjet meg-
szállás előtt, és 
napjainkban, a 
modern techni-
ka segítségével 
éledt újjá.

Ha most költöztél fel Budapestre, 
és még nem ismered ki magad, ha 
ötleted sincs, hova menj randizni a 
barátnőddel, barátoddal, vagy ha 
valami diákzsebhez megfelelően 
illeszkedő programot szeretnél a 
hétvégére, akkor bátran ajánlom, 
hogy nézz körül az Egy nap a vá-
rosban című blogon (www.varos-
ban.blog.hu).

Az oldal folyamatosan frissül, gyakran érkez-
nek új élménybeszámolók különböző étter-
mekről, bárokról, pubokról, beülős-kiülős, 
biliárdozós romkocsmákról. Esetenként 
szóba kerül az is, hogy az italválasztéknak 
csak egy része van kiírva, mert a sok szám-
jegy elijesztheti a potenciális vendégeket, de 
akinek a pénztárcája engedi, az kaphat a ma-
gasra pozicionált röviditalokból is. Ugyanitt 
felhívják a figyelmedet arra is, hogy egy-két 
pubban a hirtelen rád törő éhséget is csilla-
píthatod. A legnépszerűbb táplálékforrás a 
zsíros kenyér hagymával.

Ha már kultúra rovat, akkor a kulturális 
programajánlókat is meg kell említenem. 
Kiállításokról, színházról, moziról, irodalmi 

estekről is bőven van mit olvasni a blogon, 
és itt is ki van emelve, ha valami feltűnően 
olcsó, ingyenes és ehhez képest színvonalas. 
A jól megszokott programokon kívül vannak 
írások a különlegesebb eseményekről is, pél-
dául mesemondókról vagy úgynevezett „kí-
sérlet kiállításokról”. Ez utóbbi kicsit hason-
lít az Arc kiállításhoz. Sok az amatőr próbál-
kozás, amik vagy nagyon sikeresek lesznek, 
vagy kissé kínosak és erőltettek.

Amennyiben megtelt az agyad szürrealista 
szobrokkal, esetleg rájöttél, hogy mit szeret-
ne kifejezni egy színes vonalakat és gömbö-
ket ábrázoló absztrakt festmény, nem árthat 
egy kicsit kikapcsolódni, és a megterhelt 

szürkeállományodat a természet szépsége-
ivel pihentetni. Néha még Budapestből is 
megárt a sok, de szerencsére itt is van alka-
lom egy nagyobb erdei sétára.

Mivel az oldal maga tényleges véleményeket 
közöl bizonyos helyekről, programokról, így 
nem kell beérnünk annyival, hogy hova len-
ne jó ötlet ellátogatni. Arról is kapunk infor-
mációt, hogy mi az, amiért nem érdemes mé-
lyen vagy egyáltalán a zsebünkbe nyúlnunk. 

A negatív kritika az esetek többségében 
tényleg „kiérdemelt”, ez pedig tovább emeli a 
blog színvonalát és megbízhatóságát.

Nyikos Orsolya

Budapest a mérlegen

Fonyódi Anita blogger bukkant rá az Angyal-
föld egyik téglaépületének falába vésett nevek-
re. Fantáziát látott a dologban, és rögtön kuta-
tásba is kezdett. 

Az internetes naplójában megosztotta az olvasók-
kal a képeket, amelyeket a vésetekről készített, 
és kérte az olvasókat, hogy ha bárki bármit tud a 
nevekről, az jelentkezzen. És hónapok múlva meg-
történt a csoda. Lecsó, az akkor még fiatal társa-
ság egyik tagja jelentkezett és készséggel mesélt a 
fal keletkezéséről.
A történet felkeltetette az egyik vezető tv csatorna 
riporterének érdeklődését, és helyet is talált neki 
a XXI. század című sorozatban. Így lettek az ‘50-es 
évek falvésői médiaszereplők, s így tért haza Le-
csó is egy pár napra régi hazájába.
Ezek a műsorok bizonyítják: a média nem csak 
arra való, hogy rávegyen minket minél nagyobb és több 
dolog megvásárlására. Nem csak szappanoperákat és 
híradót nézhetünk, hanem érdekes, érdekfeszítő törté-
neteket is megismerhetünk a múltból.
Bár sokszor nem észleljük jótékony hatását, a média 
mégis képes elképesztő dolgokra. Gondoljunk csak az 
angyalföldi srácok hazatérésére, vagy azokra a törté-
netekre, ahol segítséget kértek a kamerákon keresztül 
rászoruló családok, s a jótevő jelentkezett. A sok bul-
várműsoron túl, ha átkapcsolunk más, legfőképpen 

ismeretterjesztő csatornákra, máris egy gyönyörű vi-
lág tárul elénk. A tudomány, az űr, a tenger, a szavan-
na megelevenedik a szemünk előtt, és olyan helyekre 
nyerhetünk betekintést, ahova csak egy tv-stábot en-
gednek be: a Gellért-hegy alá a víztározókba, vagy akár 
olyan veszélyes helyekre is, mint az afganisztáni hábo-
rú kellős közepén egy amerikai tank “anyós ülése”.
Én mindenkit arra bíztatnék, hogy emelje fel a távirá-
nyítót, és kapcsoljon odébb a bulvárműsorokról, érde-
kes felvételekre találhat!

Piriti Roberta

Tanulj látva!

KULTÚRAKULTÚRA
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