


Lehetőség x Hit = Siker 
 
Győr-Moson-Sopron megyében irodával még nem rendelkező, magyar tulajdonú vállalat irodanyitásához embereket keresünk 
mellék-, illetve főállásba! 
 
Feltételek: 

 motiváció a vállalkozói lét irányába, 

 képesség az önálló gondolkodásra, 

 megbízható jellem. 
 
Semmiképpen ne jelentkezz, ha:    

 nem szeretsz dolgozni és csak alibi állás kell, 

 irodai munkát akarsz, adminisztratív 
teendőkkel, 

 képtelen vagy hosszútávon gondolkodni, 

 úgy érzed elértél mindent, amit gyermekként 
elképzeltél.

Amit kínálunk: 

 piacvezető vállalat, 

 kiváló piaci környezet, 

 rugalmas munkaidő, 

 karrier, 

 céges juttatások (mobiltelefon, autó, utazás, stb). 

Jelentkezés a stojcsics.balazs@mpk.hu e-mail címen, 
néhány soros levéllel (miért gondolod magad 
alkalmasnak) és egy telefonszámmal, amin elérünk. 
 
Ezután egy megbeszélt helyen és időpontban, fél órában kellő 
információval vértezünk fel, hogy el tudd dönteni, élsz-e a 
lehetőséggel.

  

 

 
 

 

 

 

Ez az Ön hirdetésének a helye! 

 

Hirdetésfelvétel: 

mkt.gazmag@hotmail.com 
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KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Most először, de 

reményeim szerint nem 

utoljára. Bízom benne, 

hogy elnyeri tetszését az 

újság, és az első lapszám 

elolvasása után a többit is 

érdeklődéssel fogja 

olvasni. Ez az első 

lapszámunk, hiszen most 

alakult meg a GazMag 

szerkesztősége, teljes nevünkön MKT Gazdasági 

Magazin. Nevünkkel ellentétben azonban nem csak 

gazdasági témákról írunk, hanem igyekszünk minél 

színesebb, minél sokoldalúbb újságot szerkeszteni. Ennek 

köszönhető, hogy a Gyulán megrendezett konferencia 

vagy a PwC győri irodanyitása mellett a KeDDv 

koncertsorozatról és Szőnyi Ferenc újabb futásáról is 

beszámolunk. Ezen kívül minden részben közlünk 

szépirodalmi műveket, amelyek eddig kevésbé ismert – 

főleg egyetemista – szerzők tollából származnak. 

Remélem, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes 

cikkeket, információkat, továbbá a Szerkesztőség várja 

az Olvasók visszajelzését, hogy mivel lehetne tovább 

bővíteni, tovább színesíteni az újságot. Az ötleteiteket az 

mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre küldhetitek. 

Kellemes időtöltést és jó olvasást kívánok mindenkinek! 

 

Tóth Marcell
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RÖVID HÍREK 

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása: 

 

Kedd: 18:00 – 20:00 

Szerda: 18:00 – 20:00 

 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12. 

 

 

 

Tisztújítás az MKT GYISZ-nél 

Megválasztotta tisztségviselőit a Magyar Közgazdasági 

Társaság Győri Ifjúsági Szervezete. A 2011/2012-es tanévben 

az elnöki tisztséget Tóth Marcell tölti be. Az MKT GYISZ 

alelnöke Kiss Csaba lett, a rendszergazda pedig továbbra is 

Metál Ádám. 

 

 

 

MKT vezetői találkozó 

Megtartotta őszi vezetői hétvégéjét a Magyar Közgazdasági 

Társaság Ifjúsági Bizottsága. Az országos vezetői találkozó 

kiváló alkalom az MKT helyi vezetőinek egymás 

megismerésére, és a tapasztalatok cseréjére. A Budapesti 

Műszaki Egyetemen megrendezett, egy napos találkozón az 

MKT győri csapata mellett Gyöngyös, Pécs, Zalaegerszeg és a 

Corvinus Egyetem ifjúsági bizottságának vezetői vettek részt. 

 

 

 

IX. BÉKÖN 

Idén is megrendezik a Budapesti Közgazdasági Napokat. A két 

napos konferenciának a Budapesti Corvinus Egyetem ad 

otthont november 4-én és 5-én. MKT tagoknak a részvétel 

ingyenes. Ha valaki szeretne jönni a rendezvényre, az jelezze 

nekünk az mkt.gazgmag@hotmail.com e-mail címen. 

 

 

 

49. Közgazdász Vándorgyűlés 

Immár 49. alkalommal kerül sor a Magyar Közgazdasági 

Társaság által életre hívott Közgazdász Vándorgyűlésre. Az 

évente megrendezésre kerülő rendezvénynek az idei évben 

Pécs adott otthont, szeptember 29. és október 1. között. A 

három napos konferencián a plenáris ülések mellett 

szekcióülésekre is sor került, így a résztvevők választhattak, 

hogy a tíz szekció közül melyiknek a munkájában szeretnének 

inkább részt venni. Az esti programok között állófogadás, 

vacsora és pincészet-látogatás is szerepelt. Jövőre pedig 

következik a jubileumi, 50. Közgazdász Vándorgyűlés. 

 

 

 

SpinOff Klub 

2011. őszén már a harmadik tanévét kezdi meg a Széchenyi 

István Egyetemen a SpinOff Klub. A Széchenyi István 

Egyetem Hallgatói Vállalkozói klubjának rendezvénysorozatát 

aktív programok és passzív programok alkotják. Az aktív 

programok rendszerint hétfőn, a passzív programok pedig 

szerdán kerülnek megrendezésre. Az érdeklődők számára 

bővebb információ a http://spinoff.szeportal.hu oldalon 

található. 

 

 

 

Győrben is megemlékeztek a turizmus világnapjáról 

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) 

kezdeményezésére 1980. óta világszerte szeptember 27-én 

ünneplik a Turizmus Világnapját. Idén ezen a napon Győr hat 

neves szállodájában meglepetés várta a reggelihez érkezőket: 

győri iskolások adtak át egy-egy Győrhöz kötődő rajzot és apró 

ajándékot a vendégeknek. 

„A Magyar Turizmus Zrt. adatai szerint a turizmus évente kb. 

1300 milliárd forinttal, vagyis a teljes GDP kb. 5%-ával járul 

hozzá a bruttó hazai össztermékhez, ezért stratégiai ágazatnak 

tekinthető.” – mondta Magyarné Babos Erika, a Kálvária Hotel 

szállodavezetője. „Az sem elhanyagolható szempont, hogy a 

turizmus devizaegyenlege minden évben jelentős 

pozitívummal zár, ami azt jelenti, hogy a hozzánk érkező 

turisták sokkal több pénzt költenek hazánkban, mint amennyit 

a magyarok külföldön.” 

 

 

 

Egyetemi Kari Napok 

Az idei évben is megrendezésre kerül az Egyetemi Kari Napok. 

A Széchenyi István Egyetem hallgatóit napközben sokféle 

programmal, esténként pedig jó bulikkal várják a szervezők. A 

három napos rendezvénysorozatnak hagyományosan része az 

őszi Püspökerdei Futás is. A Kari Napokra az idei évben 

október 24. és 26. között kerül sor. 

 

 

 

Előadás Indiából 

Teasury if India to Enrich the Life címen tartott előadást 

szeptember 19-én a Széchenyi István Egyetemen Basuvraj 

Rajarushi professzor. Az indiai előadó angol nyelven beszélt a 

hallgatósághoz, előadását tolmács fordította magyarra. 
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BEMUTATKOZIK AZ MKT GYISZ 

Az egyetemi élet szerves részét képezik a különféle hallgatói szervezetek, és az általuk kínált szakmai programok, 

kikapcsolódási lehetőségek. Egy ilyen szakmai szervezet a Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezete (röviden 

MKT GYISZ) is 

Az MKT a magyar közgazdászok 

legrégebbi, legjelentősebb szakmai 

szervezete, 1894. május 27-én jött létre. 

Az országos szervezet elnökei mindig 

neves közgazdászok voltak, többek 

között Kautz Gyula, a 

Gazdaságtudományi Kar névadója is az 

MKT elnöke volt. 

Az évek folyamán az ország azon 

egyetemein, ahol gazdasági képzés 

folyik, sorra alakultak meg az MKT 

Ifjúsági Bizottságai is. A Győri Ifjúsági 

Szervezet 1999-ban alakult meg. A 

győri szervezet olyan szempontból is egyedi, hogy az 

országban egyedüliként itt található MKT Szakkönyvtár (9021 

Győr, Aradi vértanúk útja 12.), ahol számos magyar és idegen 

nyelvű szakkönyvet illetve folyóiratot találhat az érdeklődő.

Természetesen – mint minden diákszervezet 

– az MKT GYISZ sem csak szakmai 

oldaláról ismert. Tagjai az egyetem olyan 

közgazdász hallgatói (tagjaink között vannak 

egészségügyi- és mérnökhallgatók is), akik 

az előadásokon megszerzett tudásnál egy 

kicsivel többre vágynak, ugyanakkor nem 

vetik meg a bulizást sem. A szakmai 

programokon, és a tanárok részvételével 

megrendezett teadélutánokon kívül, más, 

közösségépítő programok (például: 

bográcsozás, forralt borozás, és farsangi bál) 

is szélesítik rendezvényeink palettáját. 

Az MKT GYISZ egy nyitott szervezet, mindenkit szívesen 

látunk a csapatban. Ha felkeltettük érdeklődésedet, vagy 

szívesen csatlakoznál hozzánk, akkor ne habozz, így egy e-

mailt az mktgyisz@citromail.hu címre. 

 

Tóth Marcell

IRODÁT NYITOTT A PWC GYŐRBEN 

Szeptemberben, Győrben nyitotta meg első regionális irodáját a PricewaterhouseCoopers (PwC), a világ vezető könyvvizsgáló, 

adótanácsadó és tanácsadó cége. Az iroda a Leier City Centerben található. 

A világ négy legnagyobb könyvvizsgáló és tanácsadó cége 

(BIG 4) közül mindegyik megtalálható Magyarországon, 

azonban eddig a PwC, a Deloitte, az Ernst & Young és a 

KPMG is csak Budapesten rendelkezett irodával. A négy cég 

közül elsőként a PwC döntött úgy, hogy vidéken is létrehoz 

egy regionális irodát. 

Bár a döntést komoly előkészületek és elemzések előzték meg, 

a választás végül elég hamar Győrre esett. Ebben szerepet 

játszott a város erős ipara, a városvezetés támogatása, és Audi 

Hungária Motor Kft. jelenléte is. Az Audi és a PwC 

együttműködése nem új keletű, hiszen amióta az Audi 

Magyarországra jött, azóta a PwC végzi az autóipari vállalat 

könyvvizsgálatát. A PwC az új irodában 30-35 munkatárs 

foglalkoztatását tervezi (a több, mint 20 éve működő Budapesti 

irodában a magyarországi piacvezető szerepnek köszönhetően 

600 ember dolgozik), és nem titkoltan helyi szakemberek 

bevonásával. 

Az iroda elsősorban az észak-dunántúli régióban működő 

vállalkozásoknak nyújtja szolgáltatásait, valamit határon 

átnyúló együttműködésekben is szívesen részt vesz, hiszen 

Ausztriában és Szlovákiában is van már PwC iroda, 

amelyekkel a győri iroda közösen is tudja végezni 

tevékenységét. 

A PwC azonban nem csak a cégekkel szeretne együttműködni. 

Mivel a könyvvizsgáló vállalat eddig is nagy hangsúlyt 

fektetett az oktatásra, így jó lehetőségeket lát a Széchenyi 

István Egyetemmel való kapcsolat kiépítésében is. 

Egyetemünkön már több évtizede folynak színvonalas 

gazdasági képzések, ennek köszönhetően az egyetemen végzett 

közgazdászok akár potenciális munkaerőt is jelenthetnek a cég, 

és a győri iroda számára.  

 

Tóth Marcell
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KÁRPÁT-MEDENCEI FIKOT 

Ebben az évben egy új, hagyományteremtő céllal létrehozott rendezvény került be a Magyar Közgazdasági Társaság éves 

programtervébe. A Kárpát-medencei Fiatal Magyar Közgazdászok I. Találkozójának Gyula városa adott otthont. 

A fiatal magyar közgazdászok és közgazdász hallgatók 

számára már harminc éve biztosít találkozási helyet a Fiatal 

Közgazdászok Országos Találkozója (FIKOT). Ezen kívül a 

határon túli magyar közgazdász hallgatók is aktivizálták 

magukat, már hat alkalommal volt Szlovákiai Fiatal Magyar 

Közgazdász Találkozó. Azonban az egész Kárpát-Medencét 

lefedő, fiatalok számára szóló közgazdász fórumra eddig még 

nem volt példa. A FIKOT mintájára az idei évben azonban 

létrejött a Kárpát-medencei Fiatal Magyar Közgazdászok 

Találkozója. 

A kezdeményezés osztatlan sikert aratott, Gyulára a 

magyarországi MKT tagszervezetek mellett Erdély, a Felvidék 

és a Vajdaság hasonló szervezetei is ellátogattak. A jövő 

közgazdászainak neves előadók adták át tapasztalataikat. 

Természetesen a Magyar Közgazdasági Társaság vezetése is 

tiszteletét tette ezen a rendezvényen, így Kádár Béla 

akadémikus, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke, Kovács 

Árpád egyetemi tanár, az MKT elnöke, és Halm Tamás, az 

MKT főtitkára is tartott előadást az érdeklődőknek. 

Egy ilyen konferencia azonban nem csak az előadások 

végigüléséről szól, a fiatal közgazdászok találkozóinak egyik 

legfontosabb része az esti program. A gyulai Harruckern János 

Közoktatási Intézmény jóvoltából a vacsorákon különleges 

helyi magyar ételek kerültek felszolgálásra, vacsora után pedig 

következett egy zenés-táncos esti program. A kapcsolatépítésre 

mind itt, mind pedig a szálláson megvolt a lehetőség, a többség 

élt is vele. 

Ez a találkozó szerencsére nem csak egyszeri kezdeményezés 

volt, hanem mostantól évente kerül megrendezésre. A tervek 

szerint minden páros évben egy határon túli szervezet kapja 

meg a rendezés jogát, páratlan években pedig Magyarországon, 

azon belül is Gyulán lesz a Kárpát-medencei Fiatal Magyar 

Közgazdászok Találkozója.  

 

Tóth Marcell

KEDDV KONCERTSOROZAT 

Immáron egy éve aktív résztvevője a győri Széchenyi István Egyetem zenei életének a KeDDv koncertsorozat. Nem titkolt 

célunk, az egyetemi zenei élet élőzenei oldalának felvirágoztatása, amatőr és fél-profi együttesek bemutatása az egyetem 

hallgatói számára elérhető áron és helyen. Koncertjeink keddenként a Zátony Music Pubban zajlanak. 

Eddig 16 koncertet 

tudhatunk már magunk 

mögött, melyen sok jó 

élménnyel gazdagodott a 

lelkes közönség. Olyan 

együttesek tették 

tiszteletüket Nálunk, mint 

a Colombre, a Nikson, az 

LK-Beat és még sokan 

mások. Jeles alkalmakkor 

a szervezők is beállnak 1-2 

szám erejére az adott 

együttessel együtt 

szórakoztatni a 

Nagyérdeműt. A lelkes 

szervezők az egyetem hallgatói körül kerültek ki: Vaszari 

Tímea (Timi), Győrfi András (Túró), Szeifert Gábor (Pulyka), 

Koncertszervezés: Lekics Gábor (Tiszapunk), Fényképész: 

Bohus László, Vízipipa: Gyimesi Zsolt (Pumukli), Dömötör 

Zsanett (Zsani). A koncertek után Rádonyi Zsolt rock DJ 

szórakoztatja hajnalig a KeDDv-es társaságot. Aki nálunk 

megfordul, jó kedvvel és élményekkel gazdagon távozik! 

Elmondhatjuk, hogy sok győri bolt és cég állt 

koncertsorozatunk mellé 

támogatóként, mint a 

Mandala, Bahia, 

Rockpince, 

Hangszerdiszkont, 

Csillag presszó, Fecske 

presszó, GO-KER, 

Funsport, Viharock, 

Famous SAS, Sole to 

Soul. Továbbá hallgatói 

szervezetekkel is 

együttműködünk, mint 

az MKT GYISZ és az 

Építész Random klub. 

A koncertekre 300 Ft a 

belépő, melyért cserébe italakciókkal, ingyenes vízipipa-

sarokkal és egyéb meglepetésekkel kedveskedünk. Az adott 

fellépőkért és a további részletekért keressétek a KeDDv 

plakátokat valamint szórólapjainkat! Szeretettel várják a 

szórakozni vágyókat minden KeDDv-en!  

 

Lekics Gábor



CIVILEK ÉJSZAKÁJA GYŐRBEN 

A Civilek Éjszakája nevű kezdeményezést 2010-ben hívták életre azzal a céllal, hogy a civil szervezetek bemutathassák 

tevékenységüket az érdeklődőknek. A tavalyi évben csak Budapesti helyszínek voltak, az idei évben azonban bekapcsolódtak a 

vidéki városok, köztük Győr is. 

A 2011. szeptember 10-én, az idei Civilek Éjszakáján Győr 

egy helyszínnel vett részt. Ennek a pontnak a Kautz Gyula 

Közgazdász Szakkollégium adott helyet. Természetesen ők 

voltak az egyik résztvevő. A Kautz Gyula Közgazdász 

Szakkollégiumért Közhasznú Alapítvány mellett az 

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület is 

csatlakozott a kezdeményezéshez. A szakkollégium kettő, az 

egyesület egy előadóval járult hozzá a rendezvény sikeréhez. 

Talán az első előadás volt az, amelyet a legnagyobb érdeklődés 

övezett. A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium hallgatói 

az előző tanévben kiszámolták Győr ökológiai lábnyomát, 

amely 4,33 globális hektár (1,8 globális hektár lenne a 

fenntartható). Azonban a szakkollégisták azonban itt nem 

álltak meg, kiszámolták a város Boldog Bolygó Indexét (HPI) 

is, amihez szükség volt az ökológiai lábnyomra. Ennek a 

kutatásnak az eredményét a Civilek Éjszakáján mutatták be 

először. A Happy Planet Index egy összetett mutatószám, 

kiszámolásához az ökológiai lábnyom mellett a boldog 

életévekre és a születéskor várható élettartamra is szükség volt. 

A győri lakosok egy 1-től 10-ig terjedő skálás átlagosan 7,02-

re értékelték boldogságukat. A végeredmény alapján pedig 

44,09 lett Győr városának HPI értéke. Ezzel Győr jobb a 

magyar átlagnál, ugyani hazánk HPI mutatója 38,9. Győr 

Boldog Bolygó Indexe többek között az Egyesült Királyság és 

Franciaország HPI értékénél is magasabb. Ezt a kutatást Tóth 

Barbara, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagja 

mutatta be az érdeklődőknek. Természetesen nem maradt ki az 

ökológiai lábnyom témaköre sem, ugyanis a szakkollégium egy 

másik tagja, Galambos Réta előadása az ökológiai lábnyom 

csökkentésére adott tippeket. Mivel az ökológiai lábnyom a 

HPI képletének nevezőjében szerepel, így a csökkentése 

egyben a HPI mutató növekedését is eredményezi. 

A Civilek Éjszakájának utolsó előadása Tóth Marcell nevéhez 

volt köthető. Az MKT GYISZ elnöke az Innovációval a 

Fenntartható Fejlődésért Egyesülete önkénteseként vett részt az 

eseményen. Ebben az előadásban az elektronikus ökológiai 

lábnyom kalkulátorokról esett szó. Az interneten is elérhető 

ökológiai lábnyom-, karbonlábnyom- és HPI kalkulátorok a 

CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. gondozásában 

elkészített Fenntarthatósági Füzetek című kiadványsorozat 

legújabb, ötödik részében lettek összegyűjtve. Ennek az 

elkészítésében vett részt az előadó is, aki a Civilek Éjszakáján 

bemutatott néhányat ezek közül a kalkulátorok közül. 

Az említett Fenntarthatósági Füzetek ingyenesen elérhetőek a 

cég honlapján (http://www.cgpartners.hu) a Publikációk 

menüpont alatt.  

 

Tóth Marcell

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 

Az idei évben immár ötödik alkalommal került megrendezésre Győrben a Kutatók Éjszakája. A szeptember 23-án megtartott 

rendezvény része volt a Kiskutatók Akadályversenye is, amelynek célközönség az általános iskolák és a középiskolák diáksága. 

A Kiskutatók Akadályversenyét a Széchenyi István Egyetem 

területén elhelyezett különböző állomáspontok alkották. 

Minden osztály összesen 8 állomást látogatott meg, ahol 

pontokat gyűjtöttek a tanulók, ez alapján hirdették ki a verseny 

győztesét. A Kiskutatók Akadályversenyén az idei évben 

először Ökológiai lábnyom állomás is volt. 

Az Ökológiai lábnyom állomás a Kautz Gyula Közgazdász 

Szakkollégium és az MKT GYISZ közös projektje volt. A 

diákoknak először számítógépen egy magyar nyelvű ökológiai 

lábnyom kalkulátor segítségével kellett kiszámolniuk a saját 

ökológiai lábnyomukat, majd Tóth Marcell, az MKT GYISZ 

elnöke tartott egy rövid ismertetőt ökolábnyom és HPI 

témában. Ezután az elhangzottak alapján a csapatoknak ki 

kellett tölteniük egy erre vonatkozó kérdőívet, ami alapján 0 és 

10 közötti pontszámot szerezhettek. 

A Kiskutatók Akadályversenye az idei évben is sikeres volt, 

több iskola már most jelezte, hogy a következő évben is 

szívesen részt venne rajta. Természetesen az Ökológiai 

lábnyom állomás szervezői is sikeresnek ítélték meg az 

előadásokat, hiszen a környezettudatos viselkedést a legjobb 

már gyermekkorban elsajátítani.  

 

Tóth Marcell

http://www.cgpartners.hu/


SPARTATHLON-VÁLTÓFUTÁS KOMÁROMBAN 

A Spartathlon Európa legnehezebb ultrafutó versenye az Athén és Spárta közötti 246 km-es távolsággal és a hegyekkel, melyek 

közül a legmagasabb 1200 méter. Az idei versenyre szeptember 30-án került sor. 

De miért is volt szükség arra, hogy váltófutást tartsanak 

Komáromban? Az ok egyszerű: a helyi Komárom-Európa Futó 

Egyesület tagja, a Hússzoros Ironman Világbajnokság 

győztese, és világcsúcstartója, Szőnyi Ferenc az idei évben 

(pályafutása során immár másodszor) elindult ezen a nem 

mindennapi versenyen. Ennek apropóján gondolta úgy a város, 

hogy a 2009-es 

kezdeményezéshez 

hasonlóan az idei 

évben is rendez egy 

szolidaritási futást, 

amelynek célja az, 

hogy ameddig Szőnyi 

Ferenc fut a 

versenyen, addig 

legalább egy 

komáromi lakos 

szintén fusson 

Komáromban. 

A futás egy 2450 méter-es körpályán történt, és mindenki 

annyit futhatott, amennyit akart/bírt. Mindenki, aki legalább 

egy kört teljesített, egy erre az alkalomra készített kitűzőt 

vihetett haza. Természetesen a városban, és a Komárom-

Európa Futó Egyesületben vannak jó futók, akiknek ez az egy 

kör nem jelentett kihívást, hanem ennek sokszorosát lefutották. 

A Spartathlon-váltófutáson az MKT GYISZ is képviseltette 

magát, a szervezet elnöke, Tóth Marcell, és alelnöke, Kiss 

Csaba egyaránt részt vett a futásban, mindketten 24,5 

kilométert teljesítettek. 

Természetesen Szőnyi Ferenc is hősiesen helyt állt, hiszen 31 

óra 38 perc 58 másodperces idejével több, mint két és fél órát 

javított két évvel ezelőtti idején, és az előkelő 26. helyet 

szerezte meg. Eredményéhez a GazMag szerkesztőségének 

nevében ezúton is gratulálunk!  

 

Tóth Marcell

KÖNYVAJÁNLÓ 

„Magyarország sorsa és egy szerelem a tét” – hirdetik az aranyozott betűk Frei Tamás első könyvének, A megmentőnek a 

borítóján. Hogy miért is érzem aktuálisnak ezt az egy évvel ezelőtt megjelent könyvet éppen most bemutatni? Azért, mert 

heteken belül előrendelhető lesz a szerző új könyve, A bankár, mely A megmentőnek a folytatása.

Frei Tamást mindenki ismeri. A mi gyermekkorunkban 

meghatározóak voltak azok a 90-es évekbeli hétfő esték, 

amikor levegőt sem mertünk venni, úgy szívtuk magunkba a 

sok tudást, melyet a Frei-dossziéból szereztünk. Dél-afrikai 

országok, a Távol-Kelet, Amerika, Oroszország. Mind-mind 

olyan helyszínek, melyeket egy oknyomozó riporter szemével 

ismerhettünk meg. Nem is gondolta még akkor, hogy ott 

szerzett tapasztalatait évekkel később, könyvírásban is 

kamatoztathatja. Mert ars poeticája szerint akkor lehet csak jó 

regényt írni, ha ő maga személyesen is bejárja a helyszíneket, 

szívja a helyi levegőt, és a helyi ételeket is végigpróbálja. 

Ennek érdekében a szerző egy időre ki is költözött Nizzába, a 

regény egyik kulcsfontosságú városába, hogy megteremtse a 

főhős André, a Magyarországról elvándorolt későbbi francia 

idegenlégiós karakterét. A mű egy számos országban játszódó 

nemzetközi kémregény, melyben dúsgazdag orosz oligarchák, 

miniszterelnökök, párizsi kémek, és egy magyar származású, 

de Londonban élő modell játssza a főszerepet, ám mégis 

Magyarország a legfontosabb helyszín. Andréra hárul a 

felelősségteljes feladat, hogy felgöngyölítse a nemzetközi 

összeesküvés szálait, ezzel megmentve szülőföldjét a 

kiszipolyozástól. A regény első mondata: „Tegnap a tankok, 

ma az olaj.” Ez sokat elárul a regény témájáról. Egy olyan 

világba nyerhetünk betekintést, ahol minden a pénzről szól, 

ahol zsoldosok gondolkodás nélkül kiiktatják a nemkívánatos 

személyeket, ahol a több száz hektár területen fekvő kastélyok 

körüli méter vastag kőkerítés nemcsak a medvéktől véd. 

Szavakkal körülírva: konspiráció, szerelem, hatalom, pénz, 

tündöklés és leszámolás. 

Az akció dús könyvek rajongói számára kihagyhatatlan ajánlat. 

A bankár 2011.10.26.-án jelenik meg. Borítóján ez áll: 

„Milliárdos lesz, ha Magyarország csődbe megy.” 

 

Kiss Csaba



 

 

SUBBY SNAKE: HLOKYN 

Az ork vadász felüvöltött, mikor az óriási fekete kígyó a 

húsába mart. Érezte, ahogy a méreg szétterjed testében. Térdre 

rogyott, de összeszedte az erejét, baltájával a kígyó felé 

csapott, az viszont kikerülte az ütést. A méreg és a balta 

lendülete miatt az ork elvesztette egyensúlyát, elesett, és 

eszméletét vesztette. Két vörös szeme élettelenül csukódott be 

zöldesszürke arcán, amire fekete, vállig érő tépett haja 

ráomlott. A démon odalépett az ork testéhez és belerúgott, 

hogy megbizonyosodjon annak tehetetlenségéről. 

- Rendben van, Leucam, ahogy ígértem, megkapod az 

emberi testet, legyőzted őt. – mondta elégedetten. 

A démon a kígyóval a nyomában elindult a lejtőn. 

Az ork felébredt és körülnézett. Egy feltehetően emberi házban 

találta magát. Felült. 

- Pihenj csak, a méreg legyengített. – szólt egy kedves 

női hang. 

- Hol vagyok? – kérdezte zavarodottan. 

- Biztonságban. – felelt az asszony. 

- Háborúban állunk, miért segítesz mégis? – az ork 

hangja egyre inkább zavarodottnak hatott. 

- Háború, ha. Nem hagyhattuk, hogy ott halj meg a 

dombon segítség nélkül. – szólalt meg az ajtóból egy férfi. 

- Úgy döntöttünk, ápolunk, míg fel nem épülsz, aztán 

pedig hazatérhetsz. – folytatta az asszony. 

- Nem szorulok ápolásra, most azonnal elindulok. – 

szólt akaratosan az ork, és felállt az ágyból, de azonnal 

visszaesett. 

- A méreg legyengített. – ismételte az asszony. – Még 

nem gyógyultál meg, nem tudsz lábra állni. 

- És mit vártok ezért cserébe? – kérdezte gyanakvóan. 

- Semmit, csak pihenj. 

Ezzel a pár kiment a szobából. Az ork töprengett. Nem értette, 

hogy került oda, kik azok, akik segítenek neki, és miért teszik. 

A fáradtság lassan átvette felette a hatalmat és elaludt. 

Egy darabig nyugodtan aludt, de aztán az álma egyre 

rémisztőbb lett. Felébredt. Lassan kiszállt az ágyból, már fel 

tudott állni. Kiment a házból szívni egy kis friss levegőt. A ház 

mellett észrevett egy kis patakot. Odament, hogy megmossa az 

arcát. A holdfény megvilágította a tájat. Az ork belenézett a 

vízbe, és hátraesett a rémülettől. Saját szemei helyett a kígyó 

szemei néztek vissza rá. Rögtön tudta, hogy ez nem véletlen, a 

kígyó mérgével a vére is a vérébe került és soha többé nem 

szabadulhat tőle. Remélte, hogy uralni tudja majd a vérében 

lévő vérszomjat, és tudta, hogy a tűzkígyó vére erősebbé teszi. 

Hajnalban ismét felébredt. Felmérte az utat, és elkötött egy 

lovat, hogy gyorsabban odaérjen. A kígyóval való harc nyomai 

látszottak végig a földön. Az ork remélte, hogy hűséges állatát 

életben találja. A következő pillanatban azonban megfagyott 

benne a vér. A skorpió darabokra tépve feküdt előtte. A 

vadásznak ez hihetetlenül fájt, hisz a skorpió volt a legjobb 

barátja. Megértették és védték egymást már évek óta. 

Szomorúsága dühvé és gyűlöletté alakult. Meg akarta találni a 

kígyót, ami ezt tette a társával. Szeme egyre inkább 

összeszűkült és kígyószerű lett. Azonban tudta, hogy ha 

hagyja, hogy a kígyó vére uralkodjon rajta, annak nem lesz jó 

vége. Tudatosan megnyugtatta magát. Méltó búcsút kellett 

vennie a barátjától. Ott helyben eltemette, majd sokáig csak 

térdelt a sír előtt. 

Mikor visszaért, látta, hogy a ház előtt, amiben ápolták, 

emberek állnak fáklyákkal a kezükben. 

- Adtok neki az ételeinkből, erre ő ellopja a lovainkat és 

szétmarcangolja az állatainkat! Hogy bízhattok meg 

ebben a zöldbőrűben? Hol van? 

Az egyik észrevette és üvölteni kezdett. 

- Ott van! Halál reá! 

A ház mögül előlovagolt egy tucat lovag, és bekerítették az 

orkot, aki jobbnak látta nem fokozni az emberek gyűlöletét. 

- A lovat elkötöttem, hogy eltemethessem a barátomat. 

De az állataitokat nem én vadásztam le. Tisztességes vadász 

vagyok, csak az orkok területén vadászok. 

- Az állatainkat nem levadászták, hanem 

szétmarcangolták, és te tetted! 

- Én nem tehettem, nem voltam itt. 

A harcosok elfogták és ketrecbe zárták a város közepén. Az 

emberek bámulták, gúnyolták, szidták őt. Éjjel odament hozzá 

az egyik őr. 

- Tudom, hogy te voltál. Láttam. – suttogta, majd 

levette sisakját. 

Egy kígyószemű, fekete hosszú hajú férfi állt az ork előtt 

koponyaszerű arccal. 

- Te vagy a tűzkígyó. Ez hogy lehet? – az ork szemében 

egyszerre látszott kétkedés, félelem és gyűlölet. 

- Leucam vagyok. A Mester emberi alakot adott, mert 

azt hiszi, végeztem veled. De én rájöttem, hogy túlélted, érzem 

az életjeleidet, nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges, de nem 

is érdekel. Azért jöttem, hogy befejezzem a munkám. Nem lesz 

nehéz megölnöm téged, amíg a ketrecben vagy, az emberek 

pedig inkább hisznek nekem, mint neked. – sziszegte 

gúnyosan. 

- Akkor megnehezítem a dolgod! 

Az ork sem értette, hogy lehetett ennyire magabiztos a hangja. 

Talán a büszkesége nem hagyta, hogy egy ketrecben haljon 

meg, talán a skorpiója halála miatt érzett gyűlölet táplálta, vagy 

a kígyó vére okozta. 

Bárhogy is, a kígyóvér elkezdett forrni a vérében, szemei 

beszűkültek, de ösztönösen becsukta a szemeit, hogy az 

emberré vált kígyó véletlenül se lássa meg. 



 

 

- Azt hiszed, attól, hogy benned van a vérem, 

legyőzhetsz? Semmi esélyed nincs ellenem. 

Miután az ork észrevette, hogy a védekezése hiábavaló volt, 

kinyitotta a szemét és büszkén a kígyó szemébe nézett. Szemük 

szinte egyforma volt, csak az orké vörösen izzott, míg a kígyóé 

sárgásan lángolt. Az ork gyűlölete növekedett, ezt a kígyó 

észre is vette. 

- Rendben van, harcoljunk a ketrecen kívül. – a 

hangjából hallani lehetett, hogy gonosz tervei vannak az 

orkkal. 

Ám ő nem vette ezt észre, elvakította a kígyóvér. Meg sem 

várta, míg a kígyó cselekszik, hatalmas erővel kidöntötte a 

ketrec ajtaját, majd rárontott a kígyóra. A férfi kivédte a 

támadást. 

- Fegyvertelenül akarsz rám támadni? Legalább vedd el 

ezt a kardot. – szólt a férfi, majd a földbe szúrta az említett 

tárgyat. 

Az ork gondolkodás nélkül felvette és ismét rárontott a 

kígyóra, aki azonnal köddé vált. 

Az egyik ház sarkában azonban megjelent. Az ork gyors és 

erős támadása ellen védtelennek bizonyult. Holtan esett össze a 

földön. Az ork nem hitte el, hogy ennyire könnyen ment. Igaza 

volt. A mágus újra megjelent a ház mellett, pedig a holttest ott 

volt a helyén. Az ork lekaszabolta, és észrevette, hogy 

egyszerre két mágussal végzett. Így már három holttest feküdt 

a földön. 

A város minden pontjáról ekkor kezdtek megjelenni a kígyó 

hasonmásai. Egyre többen voltak, páran lovon, karddal, a 

többiek gyalog, fáklyákkal és egyéb kezdetleges fegyverekkel 

a kezükben. Mindegyiknek lángoló kígyószeme volt, és fekete 

hosszú haja és koponyaszerű arca. 

Az ork meg akarta ölni mindet. Nem akarta többé látni ezt az 

arcot. Gyűlölete tombolássá fokozódott, minden támadása 

célba talált. A kígyóvér felerősítette. A lovon ülő mágusok 

próbálták megsebezni, de vagy kivédte őket, vagy a friss sebek 

szinte azonnal begyógyultak. Az egyik mágus azonban egy 

vörösen rúnázott fekete pengéjű karddal átszúrta a mellkasát. 

Az ork összeesett, de dühe nem csillapodott. A vére ömlött a 

mellkasából, mégis felállt. Nem hagyhatta, hogy a mágusok 

megöljék, mielőtt ő végez velük. Meg akarta bosszulni a 

skorpióját. Még gyorsabban kaszabolta a mágusokat. Észre 

sem vette, hogy a rúnázott kardú nincs közöttük. Az utolsó 

mágust is megölve az ork végre lecsillapodott, azonban érezte 

sikertelenségét. Bebizonyosodott, hogy a kígyó és ő éreznék, 

ha a másik meghal. Az ork végignézett a városon, és 

elszörnyedt a látványon. Mindenfelé emberi tetemek, férfiak, 

nők, gyerekek. Már tudta, hogy lemészárolt egy várost, de nem 

értette, hogy történhetett. Viszont azt is tudta, hogy emiatt a 

háború még vadabb lesz az emberek és orkok között. A sebe 

ekkor kezdett égni. Egyre gyengébbnek érezte magát. Eddig a 

kígyóvér tartotta benne az erőt. 

Remélte, hogy az emberek, akik ápolták, még élnek, de ismét 

csalódnia kellett. A házuk mellett feküdtek mindhárman 

holtan. Ők voltak az első három mágus. Az ork ekkor döbbent 

rá, hogy a párnak volt egy gyereke. 

A gondolatok száguldottak a fejében, most még jobban 

gyűlölte a mágust, aki miatt nem lehet béke az emberek és 

orkok között, és aki miatt megölte a családot, akik segítettek az 

orknak. A mellkasában a fájdalom elviselhetetlen lett, a 

vérveszteség nem bírta a vadász gondolatait. Eszméletét 

vesztette. 

Napokkal később ébredt a sátrában, körülötte orkok. 

Szemeikben aggodalom és félelem látszott. A sámántól már 

mind megtudták, hogy az orkot megmarta a tűzkígyó. 

- Lábra tudsz állni? – a sámán hangja vészjósló volt. 

Az ork nem szólt semmit, felült, majd lábra állt, kissé ingatag 

volt, de képes volt járni. A kardnyomból már csak heg maradt, 

talán a sámánnak volt köszönhető, de a vadász a kígyóvér 

hatásának látta be. Mindenesetre csodálkozott, hogy túlélte a 

démoni kard sebzését. 

- Rendben. – szólalt meg ismét a sámán. – Akkor el 

tudsz menni a főnökhöz. 

- Azonnal megyek. – az ork határozott hangja elárulta, 

hogy mindenre felkészült. 

Kilépett a sátrából és elindult az ork főnök sátra felé. Útközben 

minden ork szemében ugyanazt látta, amit a sátorban lévő 

orkok szemében. 

A főnök sátra nem volt sokkal nagyobb a többiekénél, viszont 

díszítése elárulta, hogy tulajdonosa magasabb ranggal 

rendelkezik. Az ork vadász nem félt a főnöktől, régóta jóban 

volt vele, és fel is volt készülve a büntetésre. Súlyos dolog, 

amit elkövetett, még akkor is, ha nem tehetett róla. 

- Üdv, Hlokyn. – a főnök hangja annyira nyugodt volt, 

hogy annak már nyugtalanító hatása volt. 

- Főnök, hogy szólítottál? 

- Mindketten tudjuk, hogy az elfek nyelvén kígyót 

jelent, mától pedig ez lesz a neved. Nem mindenki éli túl a 

tűzkígyó marását. Kivételes harcos vagy, ugyanakkor büntetést 

érdemelsz tettedért. 

- A tűzkígyó nem állat többé. Egy démon emberi alakot 

és a Leucam nevet adta neki. És tud varázsolni. 

- Főnök! Az emberek támadnak! – az őr hangja 

rémületet tükrözött. 

- A tűzkígyóra visszatérünk. 

A főnök és Hlokyn kimentek a sátorból. Az emberek nem 

voltak sokkal többen, de fel voltak fegyverkezve és harcilag is 

készek voltak. Az orkok azonban fel voltak készülve a 

támadásra. Az őrök riadójelére parancs nélkül indultak a 

fegyverekért és ébresztették fel az éppen alvókat, akiket nem 

ébresztett fel a riadózás. 

A moráljukat az is mutatta, hogy amint a főnök felült az 

óriásgyíkjára, ők azonnal felsorakoztak mögötte. Hlokyn is 

felfegyverkezett, felült az óriásgyíkjára és a főnök mellé ment. 



 

 

A főnök nem nézett rá. Felemelte a baltáját és ordított egy 

hatalmasat és miután az orkok követték a példát, elindultak az 

emberek felé. 

Az ég lángolóan vörös volt. Hlokyn most nem dühből harcolt. 

A mágus által földbetiport büszkeségét akarta visszaszerezni. 

Az orkok a túlerő ellenére fölénybe kerültek. Ez talán a harci 

kedvüknek volt köszönhető. A főnök előrevágtatott a csatában, 

az emberek vezetőjét vette célba, Hlokyn gondolkodás nélkül a 

nyomában volt és ölte az embereket. A nagyobb harcosok 

leszálltak az óriásgyíkjaikról és gyalogosan támadták az 

embereket. Az emberek fogytak, az orkok fölénye 

folyamatosan nőtt. 

Ekkor hatalmas földrengés rázta meg a csatateret. A föld alól 

egy sárkány emelkedett ki. Hlokyn körülnézett, tudta, hogy a 

sárkány nem magától jött, és meg is látta Leucam-ot a domb 

tetején. Dühe ismét elkezdett növekedni, szeme ismét lángolt 

és összeszűkült. A sárkány azonban rátámadt. Hlokyn-nak 

védekeznie kellett. Ki is védte a sárkány támadását, azonban 

ezzel szem elől vesztette a mágust. A főnök felkiáltott. 

Hangjában érezni lehetett a sérülést. Az orkok egyszerre néztek 

a hang forrásához. A mágus állt előtte, a főnök mellkasában a 

fekete, vörösen rúnázott kard. Leucam széles, kígyószerű 

mosollyal az arcán köddé vált a karddal együtt, a főnök teste 

pedig lángra lobbant. Az orkok rémülettel vegyes gyásszal 

nézték, ahogy vezérük porként hullott a földre. 

Hlokyn nem nézhette sokáig, a sárkány ismét támadott. Az ork 

hátrálni kényszerült. Fegyvere hatástalan volt a szörny ellen. 

Érezte, hogy a szörny ellen a kígyóvér sem ad neki erőt. Az 

orkok segíteni akartak Hlokyn-nak, de a sárkány visszaverte 

minden támadásukat. 

Viszont a sárkány nem foglalkozott az orkokkal, a vadász volt 

a célpontja. 

- Ezt most neki kell megvívnia. – a sámán hangja 

határozott volt, tudta, hogy akárhogy is végződik, ez a vadász 

sorsa. – Nem segíthetünk neki. 

Hlokyn hátrált a sárkány támadásai elől, míg egy szikla 

pereméről le nem esett egyenesen egy barlangba. A sárkány 

nem fért be a járaton. Fejével törte a falat, közben fogaival 

próbálta széttépni az orkot. 

A mágus megjelent az ork háta mögött. 

- Ma végre bevégzed a sorsod. A kis kedvencem 

végezni fog veled. 

- Erre ne vegyél mérget. Inkább próbáld meg te! – az 

ork szemei összeszűkültek és szembenézett a mágussal. 

A sárkány tüze éppen elkerülte az orkot, azonban ő nem 

törődött ezzel. Az igazi ellensége előtte állt. A fegyverek 

összecsaptak. Leucam, annak ellenére, hogy mágus volt, jól 

bánt a karddal. Hlokyn viszont harcedzettebb volt és teljesen 

elsajátította a balta használatát, a mágus el is ejtette a kardját és 

elesett. Hlokyn lendítette a baltát. Célba talált, azonban a 

mágus már nem volt ott. Háta mögött került elő és egy 

varázslattal harcképtelenné tette az orkot, aki egy sziklára esett, 

egyik agyara letört. A sárkány egyre dühösebb volt, és végül 

sikerült betörnie a sziklát. A mágus, aki az orkra 

összpontosított, elvesztette az uralmat a sárkány felett, ami 

hatalmas karmait belemélyesztette. 

Hlokyn magához tért, és szemben találta magát a sárkánnyal, a 

mágus és a kardja köddé vált, az ork baltája pedig túl messze 

esett, hogy elérhesse. Agyara a lábánál volt, jobb híján felvette 

azt és felkészült a sárkány támadására. Nem kellett sokáig 

várnia, a sárkány rárontott, mire az ork felugrott a fejére és 

belemélyesztette a törött agyart a sárkány koponyájába. 

- Hlokyn! Hlokyn! Hlokyn! – az orkok üdvrivalgása 

üdvözölte, ahogy a barlangból kimászott. 

Mindenki tudta, hogy a kígyóvérű ork megölt egy sárkányt, 

azonban Hlokyn-t nem nyugtatta meg a tudat. Tudta, hogy a 

mágus még mindig él, és addig nem nyugodhatott, míg le nem 

számolt vele. Az orkok búcsút vettek régi vezérüktől, a sámán 

szétszórta porait a szélben. Az új vezér immár Hlokyn volt.

 

 

Surányi Szabolcs



 

 

VICCEK 

 

 

Agresszív kismalac a vasútállomáson... 

- Egy retúr jegyet kérek! 

- Hova parancsolja? 

- Oda-vissza!! 
 

 

BJJ! 

 

 

Megy János bácsi a szekérrel, a szekér mellett a kutyája baktat. 

János bácsi meg időnként rácsap a ló hátára: "Gyí, te!" 

Egyszer csak a ló megáll és rászól János bácsira: 

- Te János, miért ütsz annyit, én is egy érző lény 

vagyok, nekem is fáj... 

János bácsi beijed a beszélő lótól, futásnak ered, a kutyája is 

vele. Mikor kifárad, leül pihenni. Ekkor megszólal a kutya: 

- Fú de megijedtem, amikor megszólalt a ló! 

 

 

Két pingvin beszélget: 

- Jó a pulcsid, hol vetted? 

- Itt a sarkon. 

 

 

Egy nyolcadik osztályos kislány meséli a szüleinek: 

- Ma bejött egy nőgyógyász az iskolába és mindenkit 

megvizsgált. Képzeljétek, csak egyetlen lány szűz 

még az egész osztályban. 

- Biztos te vagy az aranyom, ugye? 

- Nem... a tanító néni az. 

 

 

A baromfiudvarban fél kilós tojást tojik az egyik tyúk. Egy 

riporter megkérdezi tőle: 

- Megmondaná, hogy hogyan sikerült 

- Ez családi titok. 

- Tervei a jövőre nézve? 

- Egykilós tojásokat tojni. 

A riporter faggatja a sikeres kakast is: 

- Megmondaná, hogy hogyan sikerült? 
- Ez családi titok. 
- Tervei a jövőre nézve? 
- Szétverem a strucc pofáját! 

 

 

A fókafiú udvarol a fókalánynak, de az erősen kéreti magát. 

- Ez nem igaz! - dühöng a fókafiú - Rajta vagyunk a 

kihaló állatok listáján, ez meg itt kéreti magát! 

 

 

Nagy hepaj van az erdei kocsmában. A róka alaposan 

beszeszel, és kötekedni kezd a nyuszikával, mivel az azt merte 

mondani, hogy az egész erdőben ő a legerősebb. 

- Gyere ki ha mersz! - áll fel a nyuszika. 

Kimennek verekedni, ám pár perc múlva a róka megtépázva 

tántorog be az ajtón. Látván ezt a haverja a farkas, ő is kimegy. 

Nem telik bele sok idő, ő is félájultan esik be az ajtón. A 

medve felkapja a vizet, és ő is kirohan, de kis idő múlva 

ugyancsak zsák módjára dől be az ajtón. Az ajtórésen 

megjelenik az oroszlán feje: 

- Na, kételkedik még valaki a nyuszika szavában? 

 

 

Egy piros kis Polski húz egy Rolls Royce mellé a pirosnál. A 

vezetője kikiált: 

- Van rádió a kocsijában? 

- Ez csak természetes - válaszol a Rolls Royce vezetője. 

- És telefax? 

- Hát persze. 

- És franciaágy? 
A luxuskocsi tulajdonosa elszégyelli magát, és elhajt az első 

szervízbe, ahol egy franciaágyat szereltet a kocsijába. Egy hét 

múlva megpillantja a kis Polskit egy parkolóban. Odamegy 

hozzá, és bekopog az ablakán: 

- Van már franciaágy is a kocsimban! 

- És ezért zavart meg zuhanyozás közben? - válaszol a 

kis Polski tulajdonosa. 

 

 

A kis unoka megkérdezi a nagypapát, mi az, hogy átlag. 

A nagypapa mond egy példát: 

- Te 8 éves vagy, én 80, tehát ketten együtt 88 évesek 

vagyunk, vagyis átlagban 44 évesek, ami a legszebb 

férfikor. 

- De dugni te se tudsz, meg én se! 

 

 

A szülészeten az egyik apuka hosszasan fényképezi az 

újszülött fiát. Megkérdezi az egyik ápolónő: 

- Ez az első gyermeke? 

- Nem, az első fényképezőm. 
 

 

Két controller vezetőképzésen vesz részt, az aznapi téma a 

stratégiai versenyelőny. Ebéd után kimennek sétálni az erdőbe. 

A távolban megpillantanak egy medvét. Az is meglátja őket, és 

elkezd feléjük rohanni. Az egyik controller előveszi a 

táskájából a futócipőjét, és halálos nyugalommal nekiáll 

felhúzni. A másik eszeveszett pánikban rákiabál: 

- Mit csinálsz, úgyse vagy gyorsabb a medvénél! 

- Nem is a medve itt a fő kérdés… 
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Ez az Ön hirdetésének a helye! 

 

Hirdetésfelvétel: 

mkt.gazmag@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

A WHC Diák Iskolaszövetkezet várja főiskolás, egyetemista fiatalok 

jelentkezését tanév közben végezhető munkalehetőségekre! 

 

 

 

Címünk: 9022 Győr, Szent István út 10/A (Iparkamara II. emelet) 

 

E-mail: acs.julianna@whc.hu 

 

Telefon: 06-30/200 53 37 
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