


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 
 

mailto:mkt.gazmag@hotmail.com


KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Már javában tart az 

adventi időszak, 

elkezdődött az ünnepi 

készülődés. A 

felsőoktatási 

intézményekben azonban 

a december nem csak az 

adventi készülődésről 

szól, hiszen erre az időszakra esik az egyetemista lét 

legkevésbé szórakoztató része, a vizsgaidőszak is. A 

hallgatóknak tehát nem csak az ünnepekre kell 

készülniük, hanem a vizsgákra is. Ennek ellenére 

remélem, hogy mindenkinek lesz ideje a 

kikapcsolódásra, a pihenésre és a családdal eltöltött 

ünnepi estékre is. 

A decemberi időszakban szinte mindenhol 

előkerülnek a karácsonyi, ünnepi témák, nálunk 

sincs ez másként. Bár a mostani lapszámban 

szerepel az utóbbi időben Győrben megrendezett két 

konferencia és a Budapesti Közgazdasági Napok is, 

valamint bemutatkozik az Alu-Go, mi sem 

maradtunk ünnepi téma nélkül: írtunk a 

Komáromban hagyománynak számító Óév-futásról, 

és egy karácsonyi novella is bekerült az újságba. 

A GazMag szerkesztősége nevében kívánok 

mindenkinek boldog, békés Karácsonyt! 

 

 

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. 

 

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk 

 

 

 

 

XXXII. FIKOT 

2012. március 16. és 18. között Zalaegerszegen kerül 

megrendezésre a Fiatal Közgazdászok Országos találkozója. A 

Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottságának 

legnagyobb rendezvényének rendezési jogát minden évben 

pályázati úton lehet elnyerni, az idei évben a zalai 

megyeszékhely pályázatát találták a legjobbnak. 

 

 

 

Nyitott Kapuk 

A Széchenyi István Egyetem minden évben kinyitja kapuit a 

felsőoktatás iránt érdeklődőknek. 2012. január 10-én sem lesz 

ez másként. Az egyetemre ezen a napon jöhetnek az 

érdeklődők, akik számára sok hasznos információt nyújtanak 

az egyetemen tanulható szakokról és a felvételihez szükséges 

követelményekről, teendőkről. A rendezvényre látogatók 

számára egész nap érdekes előadások és laborlátogatások 

lesznek, illetve bemutatkoznak az egyetemen működő hallgatói 

szervezetek is. 

 

 

 

Széchenyi Étterem 

Újra megnyílt a Széchenyi Étterem. A hely megújult belsővel, 

valamint reggelivel, ebéddel és vacsorával várja az oda 

látogatókat. 

 

 

 

VI. Regionális Állásbörze 

2011. november 22-én, kedden került megrendezésre a VI. 

Regionális Állásbörze. A Széchenyi István Egyetem aulájában 

számos cég állított standot, ahol a hallgatók érdeklődhettek a 

gyakorlati- és munkalehetőségekről. 

GazMag a világhálón 

Haladunk a korral, a GazMag immár megtalálható a legtöbb 

közösségi portálon, így találkozhattok velünk a Facebook-on, a 

GooglePlus-on és az iwiw-en is. 

Ezen kívül gondoltunk azokra az olvasóinkra is, akik 

mobiltelefonról interneteznek, így honlapunk 

(http://gazmag.tk/), elérhető mobiltelefonról is, hiszen elkészült 

a direkt erre a célra fejlesztett mobil-verzió is. 

 

 

 

Közgazdász Életműdíjat kapott Balázs Péter 

A Magyar Közgazdasági Társaság Közgazdász Életműdíját 

vehette át 70. születésnapja alkalmából Balázs Péter egyetemi 

tanár, az MKT alelnöke. A volt külügyminiszter ezzel a 

Közgazdász Életműdíj ötödik kitüntetettje lett, a Magyar 

Közgazdasági Társaság legrangosabb kitüntetését rajta kívül 

eddig Nyers Rezső, Kornai János, Erdős Tibor és Kádár Béla 

vehette át. 

 

 

 

Kosárlabda Euroliga tavasszal is 

A tavaszi szezonban is lesznek női kosárlabda Euroliga 

mérkőzések a Győr Városi Egyetemi Csarnokban (9026 Győr, 

Egyetem tér 1.). 

Az UNI SEAT Győr csapata két mérkőzést is játszik a sportág 

legrangosabb európai kupájában a 2011/2012-es tavaszi 

szezonban, január 19-én a litván Aistes Kaunas, február 1-én 

pedig az orosz UMMC Jekatyerinburg lesz az ellenfél. A 

mérkőzések egyaránt 18:00-kor kezdődnek, és egyetemi 

diákigazolvány felmutatásával ingyenesen megtekinthetőek. 

 

 

 

Szilveszteri Városi Vigaszságok 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei évben is a 

Városháza elé várja a győrieket az év utolsó napján. Az óév 

búcsúztatása 21:00-kor kezdődik, többek között Kovács 

Áronnal és karaoke show-jával, Star Machnie koncerttel és DJ 

Golyóval. 

A könnyebb odajutás és hazajutás érdekében a Kisalföld Volán 

ingyenes éjszakai buszjáratokat indít. Az ünneplés idejére a 

Szent István út bizonyos szakaszai lezárásra kerülnek. 

 

http://mktkonyvtar.tk/
http://gazmag.tk/


LOGISZTIKAI KONFERENCIA GYŐRBEN 

Logisztikai konferenciát rendeztek Győrben a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya és a Széchenyi István 

Egyetem közös szervezésében. A fél napos rendezvényre az egyetem VIP termében került sor. 

A 2011. november 29-i 

konferencia nem az első közös 

programja a két szervezetnek, 

ugyanis 2009. március 10-én 

már volt egy hasonló 

rendezvény. Akkor szintén 

Győrben, a Győr-Moson-Sopron 

megyei Kereskedelmi és 

Iparkamarában került 

megrendezésre a logisztikai 

konferencia. 

A logisztikai gondolkodásmód 

hogyan tehetné jobbá és hatékonyabbá környezetünket? A 

logisztikai szemléletmód hiánya milyen pazarlásokat, károkat 

okozhat környezetünkben? Erre a két kérdésre keresték a 

választ az idei konferencia előadói. 

A konferenciát Halm Tamás és Kunyik Csaba nyitotta meg, a 

Magyar Közgazdasági Társaság és az MKT Logisztikai 

Szakosztályának bemutatásával. 

Az első előadás Dr. Veres Lajos nevéhez köthető, aki a 

logisztikai szemléletmód térségi logisztikában történő 

megjelenéséről beszélt. Előadásában kifejtette, hogy 

csökkenteni kellene a Magyarországon áthaladó 

tranzitforgalom mennyiségét, el kellene érni, hogy az, aki 

áthalad az országon, meg is akarjon állni itt. Előadását Dr. 

Berényi János követte, az ő témája a közösségi közlekedés, és 

annak működése volt. Ismertette a 

hálózatalakítási modelleket, és ezek 

követelményeit, illetve szó esett a 

menetrendkészítés módjairól is. A 

Havi Logistics láthatatlan szállítását 

Valentinyi Zoltán ismertette a 

hallgatósággal a szállítmányozó cég és 

a McDonald’s étteremlánc közös 

projektjének bemutatásával. 

Vargha Márton a Levegő 

Munkacsoport képviseletében tartotta 

meg előadását, melynek célja az volt, 

hogy a logisztikai folyamatok közben keletkező levegő-

szennyezés csökkentésére hívja fel a figyelmet. Az előadó 

ismertette a közlekedés okozta externális költségeket, és ezek 

csökkentésének lehetséges eszközeit. A konferencia utolsó 

előadása – úgy, mint két évvel ezelőtt – Dr. Földesi Péter 

nevéhez köthető. A Széchenyi István Egyetem Logisztikai és 

Szállítmányozási Tankszékének vezetője a készletezés 

szükségességéről beszélt a hallgatóságnak. 

A rendezvény zárásaként Kunyik Csaba elmondta, hogy 

reményeik szerint a következő években újabb győri logisztikai 

konferenciákkal folytatódik a hagyomány. 

 

Tóth Marcell

IX. BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGI NAPOK 

Kilencedik alkalommal került megrendezésre a Budapesti Közgazdasági Napok, közismertebb nevén BÉKÖN. A két napos 

konferenciának hagyományosan a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont. 

A Magyar Közgazdasági 

Társaság Budapesti 

Corvinus Egyetemen 

működő ifjúsági 

szervezete az MKT 

Corvinus. Ennek a 

szervezetnek a tagjai 

alkotják a Budapesti 

Közgazdasági Napok 

rendezői gárdáját. A 

konferencia elsősorban a 

Budapesten tanuló közgazdász hallgatóknak szól, azonban az 

egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényre 

általában más városokból is érkeznek hallgatók, az idei évben 

Győrből és Szegedről is voltak résztvevők. 

A konferencián az érdeklődők évről évre érdekes és hasznos 

témákkal találkozhatnak, a 2011-es rendezvény témája a 

BRIC-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) jelenlegi 

és jövőbeli világgazdasági szerepe volt. A témában elhangzó 

(magyar és angol nyelvű) előadások mellett vitafórum és 

kerekasztal beszélgetés színesítette a programot. Az előadók 

között olyan neves szakemberek voltak, mint például Dr. Pólyi 

Csaba brazíliai nagykövet, Pongrácz Ferenc, az IMB 

Magyarország operatív igazgatója, Dr. Szenes Zoltán, a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi egyetem docense, Nádasi Tamás, a 

Kínai Tagozat elnöke, vagy Dr. Halm Tamás, a Magyar 

Közgazdasági Társaság főtitkára. 

Az előadások során megismerhettük a négy ország gazdasági 

és politikai helyzetét, céljait, és az elkövetkező 20 évben 

várható szerepét. 

 

Tóth Marcell



SIKER, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN 

Idén XIV. alkalommal került sor a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium évenként megrendezendő konferenciájára. A 

hagyományokhoz hűen a rendezvény délelőtti blokkjában az üzleti és kormányzati szektor képviselői tartottak előadást, délután 

a Széchenyi István Egyetem hallgatói mutatták be kutatási eredményeiket. 

Címéhez 

mérten a 

konferen

cia 

középpo

ntjában 

napjaink 

marketingkihívásai, és az üzleti sikert meghatározó tényezők 

álltak. Elsőként Domanyik Eszter, Győr város marketing, 

turizmus és kommunikáció osztályának vezetője tartott 

előadást.  Elmondása szerint városmarketing terén a magyar 

nagyvárosok jelentős lemaradást mutatnak Nyugat-Európához 

képest, melyet néhány éve igyekeznek behozni. Jelenleg 

Győrben is arculatváltás zajlik, a korábbi változékony városkép 

helyett egy modern és egységes arculat kialakításán dolgoznak. 

Jó példa erre a város új, színes logója és a december elején 

megnyitásra kerülő belvárosi látogatóközpont. A fiatalos 

megjelenés, így a turisták, városlakók és az üzleti szereplők 

felé egyaránt azt az üzenetet hordozza, hogy „A jövő Győrben 

épül!” 

Az új szlogen és a város üzleti 

atmoszférája kifejezetten vonzónak 

bizonyult – tudhattuk meg immár 

Lett Kornéliától, a PwC győri 

irodavezetőjétől. A 154 országban 

működő könyvvizsgáló-tanácsadó 

cég ugyanis versenytársait 

megelőzve nemrégiben nyitotta meg 

első regionális irodáját Győrben. A szervezeti piacon 

megjelenő vállalat kommunikációja eltér a fogyasztási cikkeket 

előállítókétól – ennélfogva a PwC marketing megbízottja a 

business-to-business marketing rejtelmeibe kalauzolta az 

érdeklődőket. Récsányi Anita, a PwC marketing vezetőjének 

elmondása szerint a szeptember óta Győrben is működő 

vállalat fő célja, hogy beépüljön a város üzleti vérkeringésébe, 

a település szerves részévé váljon.  

Az árufuvarozási piac változásairól Márta Gábor, a GySEV 

Cargo Zrt. értékesítési és marketingigazgatója számolt be. Mint 

elhangzott, a piaci liberalizáció a teherszállításban is új 

vállalatok belépését eredményezte, bár az európai áruszállítást 

alapvetően négy nagyvállalat határozza meg. Ebben a 

helyzetben egy kisebb vállalat számára szükségszerű, hogy 

ráakadjon arra a hiányra, piaci résre, melyre sikeres üzletet 

építhet. Fuvarozási tevékenysége mellett így a GySEV Cargo 

Zrt. logisztikai szolgáltatásaival emelkedik ki a piacon. A 

helyes stratégián túl azonban külső tényezők is kikövezhetik a 

siker útját. A jelenlegi uniós előirányzatok, a környezetbarát 

fuvarozási módok preferálásával, ugyanis a közutakról a 

vasútra terelik a forgalmat. Habár Magyarország a vasúti 

fuvarozás arányait tekintve Európa középmezőnyében foglal 

helyet, a marketingigazgató jó esélyt lát arra, hogy hazánk az e 

tekintetben 

vezető balti 

államokhoz 

felzárkózzon. 

A szervezeti 

piacról 

átnyargalva, 

Barabás Attila a 

pálinka jelenkori sikertörténetét tárta a hallgatóság elé. A győri 

likőrgyár vezérigazgatója nyelvi és történeti áttekintést 

követően a magyar pálinkafogyasztási szokások távlati képét 

mutatta be. Tudnivaló, hogy a magyar ember 

pálinkafogyasztása tradicionálisan ünnepekhez kötődött vagy 

mindennapos (reggeli) italként funkcionált. A 100%-os 

gyümölcsből készült borpárlat azonban a szocializmus idején 

minőségi romláson ment 

keresztül, szalonokból 

kocsmákba száműzve az italt. 

A rendszerváltást követően a 

Magyar Nemzeti Pálinka 

Szövetség az ital korábbi 

imázsának visszaállításán, 

hungaricummá válásán 

munkálkodik. A siker 

fokmérője, hogy a pálinka 

valóban nemzeti imázshordozónkká vált, olyan italok sorát 

kiegészítve, mint a skót whisky vagy a francia konyak.  

Az üzleti siker mögött tehát különböző tényezők húzódnak 

meg, melyek egy része a termék/szolgáltatás 

különlegességéből fakad. A XXI. században azonban 

általánosan elmondható, hogy ennyi nem elégséges a sikerhez 

– vonhatjuk le a XIV. Szakkollégiumi Kautz Konferencia 

summáját. A valódi eredmények eléréséhez az áldozatos 

munkán túl megfelelő időzítés és tudatos 

marketingtevékenység szükségeltetik. 

 

Gábora Bernadett



ALUMÍNIUM ITALOS DOBOZOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 

Bizonyára mindenki találkozott már alumínium italos dobozokkal. Általában az ember megissza a tartalmát és kidobja a 

szemétbe, ezek után maga a doboz szinte senkit sem érdekel. 

Van azonban egy módszer, amivel a funkcióját vesztett 

dobozokból kreatívan és könnyedén készíthetünk különböző 

modelleket, amelyek dísz- vagy akár használati tárgyként is 

funkcionálhatnak. Az egész az üres sörös doboz kimosásával 

kezdődik. Ezután egy meghatározott mozdulatsorral 

felbontjuk és részekre vágjuk. A palástját egy könnyed 

mozdulattal kiegyenesítjük. Ekkor kapunk egy téglalap alakú 

alumínium lemezt. Ebből készítjük el a saját modellünket. 

Csinálhatunk egyszerű tervrajz nélküli dolgokat vagy 

bonyolultabb tervrajzos tárgyakat. A módszer alapja egy 

speciális fogó, amivel a két lemez egymáshoz való rögzítését 

végezzük. A rögzítéshez nincs szükség külsőanyag 

használatára, egyszerűen a fogó által a két lemez egymásra 

hajlik, így megtartják egymást. A lemezből kivágva a 

darabokat, meghajlítjuk őket, majd könnyedén egymáshoz 

rögzítjük a fogóval. A nehezebb modelleket először egy 

papírlapon megtervezhetjük, majd egy egyszerű golyóstoll 

segítségével átrajzolhatjuk azt a lemezre, így könnyedén 

látszik, mivel az alumínium egy rendkívül puha fém. Az 

egyszerűbb repülőktől kezdve, a bonyolultabb távirányítós 

autókig rengeteg féle modellt készíthetünk, ennek csak a 

kreativitásunk szab határt. Korhatár nélkül, szinte az egészen 

kicsi óvódásoktól kezdve az idősebb korosztályig, bárki 

könnyedén elkészítheti saját remekműveit. 

A módszer célja a környezettudatosságra való nevelés, 

megmutatja, hogy egy egyszerűhulladékból is lehet különféle 

érdekes dolgokat csinálni. Ezzel ösztönzi az embert egy 

felelősségteljesebb életre, amellyel kialakulhat egy olyan 

társadalom, amely jobban figyel a Földre, mint a mostani. 

További információt a www.alu-go.com weboldalon lehet 

találni, rengeteg italdobozból készült modell megtalálható 

rajta. Ha valakinek megtetszett ez a módszer, akár saját maga 

is készíthet kedvére valót, a speciális fogó megrendelhető 

online a honlapon. 

 

Kunos Bálint

http://www.alu-go.com/


“Vagyok a ma.  

Vagyok a tegnap.  

Vagyok a holnap.  

Az ismételt születéseket bejárva  

Erős és fiatal maradok;” 

/Halottak Könyve 64./ 

ÓÉV FUTÁS KOMÁROMBAN 

A futószezon zárása világszerte hagyományosan egy óév-búcsúztató futóverseny. Nincs ez másképp Komáromban sem. Az idei 

Óév Futásra december 11-én került sor. 

Az idén immár tizenharmadik 

alaklommal került megrendezésre az 

Óév Futás. A tatabányai Sprint 

Futóklub és a helyi Komárom Európa 

Futó Egyesület közös rendezésű 

versenyén 4,3 km-es távot kellett 

teljesíteniük az indulóknak. A 

szervezők gondoltak a kicsikre is, a 10 

évesnél fiatalabb gyerekek 200 

méteres távon is versenyezhettek. 

A versenyt advent harmadik 

vasárnapjának délelőttjén rendezték, 

azonban az időjárás kegyes volt a futókhoz: szélcsendes, 

esőmentes időjárás, futáshoz kiváló hőmérséklettel. Aki ennek 

ellenére fázott, azt a célban forró tea várta – a szervezők ezzel 

is készültek. 

A versenyen minden célba érkező – az előző 

évekhez hasonlóan – egy agyagból készült 

éremmel gazdagodott. A GazMag 

szerkesztőségének tagjai közül ketten is 

teljesítették a távot: Bagyura Gábor és Tóth 

Marcell. Bagyura Gábor korcsoportjában a 

harmadik helyen végzett. 

A 2011-es futószezon lezárása miatt senki se 

szomorkodjon, hiszen hamarosan kezdődik a 

2012-es. A futni vágyók további 

rendezvényekről tájékozódhatnak a két 

szervező csapat honlapján. 

(Komárom Európa Futó Egyesület – www.kefekomarom.hu, 

Sprint Futóklub – www.sprintfutoklub.hu) 

 

Tóth Marcell

EGYIPTOMI NAPOK 

Az Újakropolisz (Kulturális Közhasznú Egyesület) 2011. november 10.-én nyitotta meg kiállítását az Egyiptom iránt érdeklődők 

számára. Az esemény helyszínéül a Széchenyi István Egyetemi Könyvtár szolgált. 

Talán nincs még egy olyan ősi kultúra, amit ennyi rejtély leng 

körül, mint az egyiptomi civilizációt. Kezdve a piramisok 

megépülésének módjával, folytatva a rabszolgaléttel, 

temetkezési szokásokkal, vallással, a fáraók világával és még 

sorolhatnám. Ez lehet az oka annak, hogy a ma emberét sem 

hagyja nyugodni ez az ősi, de mégis fejlett, megválaszolatlan 

kérdésekben bővelkedő birodalom. A rendezvényen választ 

kaphattunk kérdéseinkre, ill. teljesen újak is 

megfogalmazódhattak. 

A kiállítás egy rövid, ünnepélyes megnyitóval kezdődött. A 

látogatók tanulmányozhatták az erre az alkalomra felállított, 

sok hasznos információval teli táblákat. A teljesség igénye 

nélkül szóltak ezek az 

egyiptomi gyógyítási 

módszerekről, Ozirisz 

és Íziszről, az 

oktatásról, nevelésről, 

a művészetekről, az 

írnokok jelentőségéről, 

ill. egy rövid 

kronológiai áttekintést is kaphattunk.  

A megnyitót egy előadás követte Művészeti kánon az ókori 

Egyiptomban címmel. Ez röviden összefoglalva arról szólt, 

hogy ennyi idő távlatából mégis hogyan tudta megőrizni 

fiatalságát az egyiptomi művészet. Maradandónak mondható, 

és számtalan művész, legyen festő, szobrász, stb… nyúl vissza 

mostanság is ezekhez a jellegzetes egyiptomi motívumokhoz. 

Az előadással párhuzamosan filmvetítés is zajlott. A vállalkozó 

kedvűeknek kvíz kitöltésére is volt lehetőségük, a szervezők 

ebben is szívesen segítettek. 

Úgy gondolom, ez a kiállítás mindenki számára érdekesnek 

bizonyult, és kicsivel közelebb hozta hozzánk a múltat. S 

ugyebár a jelen és a jövő is a múltból építkezik, ami nem 

véletlen. 

Köszönjük a szervezőknek! 

 

Kirsch Angéla

http://www.kefekomarom.hu/
http://www.sprintfutoklub.hu/


 

 

Tagfelvételt hirdet az MKT GYISZ! 

 

 

 Szeretnéd hasznosan tölteni az egyetemi éveidet? 

 Szeretnél egy jó csapat tagja lenni? 

 Kipróbálnád magadat, mint vezető? 

 Szeretnél szakmai tapasztalatokkal gazdagodni? 

 Szeretsz kikapcsolódni, bulizni? 

 

Ha a fentiekre a válaszod ”Igen.”, akkor köztünk a helyed! 

Jelentkezz az MKT GYISZ-be! 

 

 Mit kell ehhez tenned? 

 

Küldj egy önéletrajzot az mktgyisz@citromail.hu e-mail címre 

2012. január 31-ig, 

és a tavaszi félévtől már te is MKT-s lehetsz. 

 

 

 

mailto:mktgyisz@citromail.hu


 

 

SURÁNYI SZABOLCS: MIKI KARÁCSONYA 

Havazott. A vakító fehérség bántotta a szemét. A srác fekete 

ruhában sietett valahova, arcán olyan szomorúság látszott, 

mintha a világ súlyát cipelné. Pedig láthatólag nem bírta volna 

el, hisz eléggé vékony volt. MP3-lejátszója valószínűleg 

valami nagyon depressziós zenét játszott, vagy finn 

kocsmazenét, nem lehetett megállapítani, pedig olyan 

hangosan szólt, hogy a srác mellett haladtában törtek ki az 

ablaküvegek. Igazából a dob ütemére az autók is szaggatva 

haladtak, mert nem bírtak a zene által létrehozott 

légellenállással. 

A srác nagyot káromkodott. Ezzel akarta felhívni a figyelmem 

arra az apró tényre, hogy ez a novella nem róla szól. A hóesés 

elállt. 

- Elfogyott a vatta. – szólt barátjához Miki. 

A két barát piros csuhában szórta a vattát a tömbház tetejéről. 

Ezzel akarták illusztrálni a téli hangulatot, ugyanis a környéken 

évek óta nem esett valódi hó. Néha a nagyobb cégek repülők 

segítségével használt hűtőszekrények segítségével szórtak pár 

millimétert, de ez a két barátnak nem volt elég. Pedig a 

vattájuk most elfogyott. Részben azért, mert nem fizettem ki 

nekik az eddigi munkájukat. Pedig megérdemelték volna, 

szorgalmasan szórták a vattát, hogy a bevezetőm hangulata 

meglegyen. 

Miki és Miki jó barátok voltak, azonban nem volt köztük több 

a barátságnál. Néha kézen fogva sétálgattak a parkban, 

kettesben nézték a naplementét, elmentek autósmoziba – 

persze matchbox-okkal mentek, hisz a kinézetre hat vagy 

tizenkét éves gyerekek nem tudtak könnyedén jogosítványhoz 

jutni –, vettek egymásnak „I love you” feliratú plüssjátékokat, 

szorosan ölelkezve ültek a hullámvasúton és felváltva 

sikítoztak, valamint kergetőztek a virágos mezőn, ahol 

meglepték egymást virágokkal. 

Persze most tél volt, nem mehettek ki a rétre futkározni, talán 

épp ezért szórták a vattát zöld csuhában hajnali kettőkor. 

Ahelyett, hogy aludtak volna, vagy részegen feküdtek volna 

egy árokban egy lány vagy fiú társaságában, mint egy átlagos 

hatéves. A mai világban ez lett volna a megszokott, de mégsem 

nézték őket furcsán az emberek. Talán azért, mert nem is 

nézték őket, hisz lusták voltak ahhoz, hogy felnézzenek. Pedig 

ha egy ember nézte volna őket, akkor minden járókelő követte 

volna a példát és annyira érdekesnek találta volna a dolgot, 

hogy elfelejtette volna, hogy éppen a fodrászhoz megy hajat 

vasaltatni, hisz az otthoni tönkrement, meg hogy meg kell 

venni az összes idén divatba jött ruhát, hisz még csak kétszer 

annyi ruha van a szekrényben, mint amennyi beleférne. 

Valamint a szépségszalonba is el kell menni, hogy 

megcsináltassa az új rózsaszín, de egyébként hatemeletes és 

minden emeleten más árnyalatú, 35 centiméter hosszú 

műkörmöket és az új szivárványszínű 7 bőrrétegnyi vastag 

vakolatot az arcára. Függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, hisz 

mostanában az mindegy. De ez teljesen lényegtelen, hisz úgyis 

elfelejtené mindezt, bárki észrevenné a három barátot a tetőn, 

és boldogan térne haza elmesélni mindenkinek, hogy mit látott. 

A négy barát azon tanakodott, hogy honnan szereznek még 

vattát, hisz olyan jó buli, mikor teleszórják vele az utat és 

mindenki káromkodik alattuk. 

Az öt barát ötlettelenül ötödölőzve ült kék csuhában, mert nem 

tudták, hogy honnan szereznek ötszázötvenöt szaloncukrot. 

De visszatérek Mikire és Mikire. Az olvasó gondolhatná, hogy 

Miki és Miki igazából egy személy, csak skizofrén, de 

tanúsíthatom, hogy nem így van és ők tényleg három 

különböző személy. 

Lassan hajnalodott. Szenteste reggel volt, ami önmagában is 

furán hangzik. A Mikiknek már nem volt idejük vattát 

szerezni, hisz közben valaki feltalálta a betétet és a tampont. 

Illetve a két barátnak haza kellett mennie, hogy családjaikkal 

beszerezzék a karácsonyhoz szükséges kellékeket: 



 

 

karácsonyfa, szaloncukor, ajándékok, és sok egyéb 

haszontalannak tűnő tárgy, amik többnyire azok is. 

- Fura egy ünnep a karácsony. Ilyenkor mindenki 

elhiteti az ismerőseivel, hogy mindennél jobban 

szereti őket. Még akkor is, ha ez messze nem igaz. – 

mondta Mikinek Miki. Vagy csak Miki gondolta 

magában. 

A két barát szürke csuhájában elindult hazafelé. Már nagyon 

unták a csuhát, át akartak öltözni rendes téli ruhájukba. 

- Busszal menjünk? – kérdezte Miki a barátját. 

- Arra nincs időnk. Csak 45 kilométerre vagyunk 

otthonról. Gyorsabban hazaérünk gyalog, mintha 

várnánk a buszra 2 percet. Ráadásul sietnünk kell, 

mert mindjárt vége a novellának. 

Így is tettek, röpke 6 óra alatt hazaértek… 

Otthon gyorsan átöltöztek, persze, nem egy helyen, mert 

különböző családban éltek, és annyira nem voltak közeli 

barátok, hogy egymás mellett öltözzenek át. Bár lehet, hogy 

titokban szerették volna, ezt nem tudhatom, én csak a történetet 

mesélem, az érzelmeiket nem látom. A lényeg, hogy nem 

közvetlenül egymás mellett, bár igazából egymás mellett 

öltöztek át, mert szomszédok voltak, látták is egymást az 

ablakban, ahogy lassan leveszik magukról a ruhát… 

De most nem ez a lényeg. A családjaikkal elindultak 

beszerezni mindenkinek az ajándékot. A fenyőt már megvették 

a szülők, nem várták meg Mikit. Hogy a másik Mikiéknél ez 

hogy zajlott, nem tudom, mert most nem róla mesélek. 

Szóval Miki és a családja elindult a bevásárlóközpontba 

megvenni az ajándékokat. Régi autójukkal mentek, mert annak 

a legnagyobb a fogyasztása, és Miki anyja azt hiszi, hogy az jó. 

A másik 3 kocsijuk, az Audi, a Ferrari, és a Porsche a 

garázsban állt. 

Ahogy így sétáltak a kisbolt felé, Miki kishúga elkezdett sírni, 

hogy fáj a lába. Miki kedvesen ellökte, és otthagyta a hóban. 

Szülei nem vették észre… 

Ez még előző karácsonykor történt. Azóta Mikinek új kishúga 

volt. Most éppen a babaülésben ült az autó hátuljában, mivel 

Miki családja nem tartozott a gazdag rétegbe, csak 3 

bevásárlókocsival mentek be az üzletbe, de abból csak kettőt 

töltöttek tele, a harmadikat félig. Persze a 2 plazmatévé 

nehezen fért be a csomagtartóba Miki húga mellé. Ezért kellett 

a kislányt beültetni a babaüléssel együtt Miki mellé a hátsó 

ülésre. Egy idő után a szülők rájöttek, hogy így sincs elég hely 

az összes ajándéknak, ezért megmondták Mikinek, hogy neki 

kell hazavinnie a kishúgát. 

Ezzel a szülők elhajtottak a telepakolt kocsival. A parkolóban 

magukra maradt gyerekek gondolkodtak, hogy hogy jussanak 

haza. A fél éves kislánynak eszébe jutott a megoldás. El is 

mutogatta bátyjának, aki lehet, hogy félreértette a 

magyarázatot, mert felvette a nyakába és hazáig futott volna 

vele, ha nem botlott volna meg valamiben. Így nem futott, 

hanem esett hazáig, mert a házuk előtt botlott meg. A kislány 

szerencsétlenül eshetett, mert nem lett semmi baja Mikivel 

ellentétben, akinek kibicsaklott a bokája, eltört a csuklója, 

kifordult a térde és a könyöke, felszakadt a szája és a nyakából 

is folyt a vér. 

Legalábbis ő így élte meg azt, hogy megütötte magát pár 

helyen és volt két kis sebe. 

A biztonság kedvéért 4 óra várakozás után a kórházban 

összevarrták a nyakán lévő sebet, bekötözték az arcát és 

begipszelték a lábát, valamint felírtak neki 24-féle gyógyszert 

és fájdalomcsillapítást. Végül pedig azt mondták, hogy 

benntartják szilveszterig. Így sajnos ő nem lehetett ott a 

karácsonyi ünnepségen, ami abból állt, hogy a bőséges vacsora 

után 96-féle sütit és tortát ettek, valamint a legdrágább 

pezsgővel, borral és egyebekkel ünnepeltek. Így persze Miki 

nem kaphatott ezekből a finomságokból, csak a húga. A fél 

éves kislány még akkor is másnapos volt, mikor Miki hazaért. 

 

 

Surányi Szabolcs



 

 

VICCEK 

Népdalok bürokratikus nyelven: 

 

Sárga pintyőke 

A 255, 255, 0 színkódú madár alsó végtagja rendkívül sötét 

színnel rendelkezik, meglehetősen magas életkorban lévő 

hímnevű énekesmadár kollégája pedig kellemetlen elváltozást 

tapasztalhat ágyéktájékon. 

Az XY nevű jogi személy jelen pillanatban éppen alkoholt 

fogyaszt, ennek érdekében hangosan adjuk tudtára, hogy ennek 

sebessége indokolatlanul lassú. 

Megállapítható, hogy XY nevű jogi személy 

szenvedélybetegségben szenved. Saját elmondása szerint azért 

fogyaszt alkoholterméket, mert ez örömet okoz számára. 

Vallomását tudomásul vettük. 

 

Tárgyaláson a bíró így kezdi a mondókáját: 

- Sajnos egy roppant kellemetlen esettel kell kezdenem: az 

igazság az, hogy Kovács ügyvéd úr megpróbált engem 

megvesztegetni 30.000 forinttal! 

Néma csend a teremben. A bíró folytatja: 

- Azonban az még szomorúbb, hogy Molnár ügyvéd úr, a 

másik fél védője szintén megpróbált megvesztegetni 40.000 

forinttal. Így aztán arra a döntésre jutottam, hogy Molnár 

ügyvéd úrnak visszaadok 10.000 forintot, és pártatlanul fogom 

tárgyalni az ügyet... 

 

 

- Hogy van az - kérdi egy nő a múzeumban - hogy csak a 

férfiszobrok vannak fügefalevéllel betakarva? 

- Úgy, hogy a női szobrokon nem tudta a művész mire 

akasztani őket... 

 

JÁTÉK 
 

Egy új játék, és a beküldők között ismét egy MKT-s tollat sorsolunk ki! A megoldásokat az 

mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre küldhetitek. A beküldési határidő: 2011. december 31. 
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Ez az Ön hirdetésének a helye! 

 

Hirdetésfelvétel: 

mkt.gazmag@hotmail.com 
 

 

 

Minden kedves olvasónknak 

 

 

 

Kellemes Ünnepeket kívánunk! 
 

 

 

 

A szerkesztősége 
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