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 Elkezdődött az új tanév. Az egyetemek környékén ilyenkor indul be az élet. Az 

elsősök számára az újdonság varázsa, a felsőbb éveseknek pedig a már megszokott 

dolgok miatt örömteli a szemeszter kezdete. Az első időszakban még ritkák a zárt helyi 

dolgozatok, így az órák mellett egy-két bulira is be lehet járni.

 Természetesen programokban sincs hiány. Már lezajlott a Széchenyi István 

Egyetemen a Kari Napok és a DILI. Az elkövetkező hetekben pedig sor kerül Ku-

tatók Éjszakájára és az Egerben megrendezendő 50. Közgazdász-vándorgyűlésre. E 

mellett az MKT GYISZ és a SpinOff  Klub is tart rendezvényeket, illetve folytatódik 

a KeDDv koncertsorozat is.

 Nem utolsó sorban ezekről mind beszámol a GazMag. A szeptemberi szá-

munkhoz pedig a szerkesztőség nevében jó olvasást kívánok!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek

Új utaz az EU-forrásoknál
Új utak az uniós források felhasználásában. Ezzel a cím-
mel tart előadást Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős 
államtitkára - a Magyar Közgazdasági Társaság Gazda-
ságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának meghí-
vására - 2013. január 31-én, csütörtökön 14 órától Bu-
dapesten, a Kossuth Klub emeleti nagytermében (1088 
Budapest, Múzeum utca 7.).
(Forrás: www.mkt.hu)

Az európai bankunió várható hatásai
Az európai bankunió várható hatásairól tart előadást a 
Joint Venture Szövetség (JVSZ) meghívására - nem csak 
banki szakembereknek - Farkas Ádám, az Európai Bank-
felügyeleti Hatóság főigazgatója 2013. február 7-én, csü-
törtökön 12 órától a Gundel Étterem Erzsébet Királyné 
Báltermében (Budapest, XIV. Állatkerti út 2.). Köszöntőt 
mond: Chris Mattheisen, a JVSZ elnöke, a Magyar Te-
lekom Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A rendezvényen az 
MKT tagjai kedvezményes részvételi díjjal vehetnek részt.
(Forrás: www.mkt.hu)

Egyetemi Színházbérlet
A 2012/13-as évadban is van lehetőség Egyetemi Szín-
házbérlet megvásárlására!
Az Egyetemi Színházbérlet ebben az évadban 4 nagyszín-
házi előadást tartalmaz:
A tanítónő (színmű),
Finito (komédia),
Zorba, a görög (balett),
valamint a színház kiemelt darabja a Jekyll & Hyde (mu-
sical).
Bérletárak:
 

Nemzetközi Smart konferencia
„Smart Specialization for Central Europe – and Living 
Lab Opportunities in the Light of  the Danube Strat-
egy.” Ezzel a címmel szerveznek angol nyelvű konfe-
rencát 2012. október 2-án, kedden Budapesten a Magyar 
Közgazdasági Társaság Informatikai Szakosztályának 
együttmködésével. A rendezvény az innovatív innovációs 
megoldásokat mutatja be: a délelőtt folyamán áttekintve 
az Európai Unió előtt álló kihívásokat és lehetséges meg-
oldásokat, majd a délután folyamán gyakorlati példában 
mutatkoznak be a régió kezdeményezései.
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Regisztrálni a http://mktinformatika.wordpress.
com/2012/09/06/innovacios-konferencia/ internetes 
oldalon lehet, és ugyanitt elérthető a rendezvény részletes 
programja is.
(Forrás: www.mkt.hu)

Pódiumbeszélgetés a nyugdíjakról
Hová lettek a nagymamák? Ahová az unokák! Ezzel a 
címmel szerveznek pódiumbeszélgetést a nyugdíjakról és 
azok fedezetérők 2012. szeptember 28-án, pénteken 16 
órától - az idei Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat ke-
retében - a Budapesti Corvinus Egyetem IV. előadóadó-
jában (Budapest, Fővám tér 8.). A beszélgetés résztvevői: 
Bogár László, Font Erzsébet, Matits Ágnes, Mészáros Jó-
zsef  és Szegő Szilvia. A rendezvényről bővebb informá-
ció az alábbi linkre kattintva olvasható:
http://www.kutatokejszakaja.hu/2012/esemenynaptar/
esemeny.php?id=572&menu_id=4
(Forrás: www.mkt.hu)

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



MKT GYISZ

Szavazás
Tóth Marcell

 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 elő-
adásokon megszerzett tudásnál egy kicsivel többre vágy-
nak, ugyanakkor nem vetik meg a bulizást sem. A szakmai 
programokon, és a tanárok részvételével megrendezett 
teadélutánokon kívül szalonnasütés, bográcsozás, forralt 
borozás, sörest, és farsangi bál is szélesíti rendezvényeink 
palettáját.
 Az MKT GYISZ egy nyitott szervezet, minden-
kit szívesen látunk a csapatban. Ha felkeltettük érdeklő-
désedet, vagy szívesen csatlakoznál hozzánk, akkor ne 
habozz, így egy e-mailt az mktgyisz@citromail.hu címre.

 Az MKT a magyar közgazdászok legrégebbi, leg-
jelentősebb szakmai szervezete, 1894. május 27-én jött 
létre. Az országos szervezet elnökei mindig neves köz-
gazdászok voltak, többek között Kautz Gyula, a Gazda-
ságtudományi 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-
ben alakult meg. A győri szervezet olyan szempontból is 
egyedi, hogy az országban egyedüliként itt található MKT 
Szakkönyvtár, ahol számos magyar és idegen nyelvű szak-
könyvet illetve folyóiratot találhat az érdeklődő.
A szervezet számos programlehetőséget  nyújt tagjainak. 
Az egyetemi hallgatók országos és nemzetközi rendez-
vényeken vehetnek részt, ahol a szakma legnagyobbjai 
tartanak előadást, és lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre 
a többi egyetemen tanuló közgazdász hallgatókkal is. A 
legismertebb ilyen rendezvény a Fiatal Közgazdászok 
Országos Találkozója (FIKOT).

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 Szerve-
zete (röviden MKT GYISZ) is.

34%

19%
19%

7%

21%

Ha lehetősége nyílna rá, kiszámolná 
saját ökológiai lábnyomát?

Igen.

Csak akkor, ha létezik 
egyszerű, gyors módszer.
Csak akkor, ha ingyenes.

Csak ha kötelező.

Nem.



Civilek Éjszakája Győrben

KeDDv koncertsorozat

 Az 2011-es évhez hasonlóan Győrben idén is egy 
helyszínen került sor erre az eseményre. A tavalyi évhez 
hasonlóan 2012-ben is a Kautz Gyula Közgazdász Szak-
kollégium volt a házigazda. A Kautz Gyula Közgazdász 
Szakkollégiumért Közhasznú Alapítvány mellett az idén 
is az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület 
volt az esemény másik résztvevője. Szintén hasonlóság, 
hogy most is érdekes előadásokkal várták az érdeklődő-
ket.
 Az első előadást az Innovációval a Fenntartható 
Fejlődésért Egyesület tagjai tartották. Dr. Szigeti Cecília 
és Horváth Babett a Felesleges játékok témaköréről be-
szélt. Ennek a témának az apropója az, hogy nem rég 
jelent meg a CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. 
legújabb, Fenntarthatósági Füzete, melynek címe a „Kör-
nyezetvédelmi játékok”. Az előadáson a környezetvédel-
mi és fenntartható számítógépes játékok mellett bekerül-
tek azok a játékok, amelyeket feleslegesnek gondoltak a 
szerzők.

A füzetet bárki ingyenesen letöltheti a cég honlapjáról 
(http://www.cgpartners.hu).
 A második előadás dr. Tóth Gergely nevéhez 
köthető, aki a KÖVET Egyesület főtitkára. Előadása a 
„Gazdaságvallás és meghaladása” címet viselte. A gazda-
sági gondolkodásról, illetve a különböző korok nézeteiről 
is szót ejtett, kiemelve, hogy a legnagyobbnak gondolt 
közgazdászok sem voltak tökéletesek, és bemutatta, hogy 
egy-egy, ma már jelentősnek mondott idézet valójában 
csak egy kis, jelentéktelen része volt a szerző nagy mű-
vének. Természetesen azt sem felejtette el megemlíteni, 
hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem fenntartható – 
sem ökológiailag, sem gazdaságilag.
 Az utolsó előadást dr. Varga Attila tartotta, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa az Ener-
giaKalandról beszélt a hallgatóságnak. Az előadások után 
lehetőség nyílt a környezetvédelmi játékok kipróbálására, 
illetve aki akart, beszélhetett az előadókkal is.

 Immáron két éve aktív résztvevője a győri Széche-
nyi István Egyetem zenei életének a KeDDv koncertso-
rozat. Nem titkolt célunk, az egyetemi zenei élet élőzenei 
oldalának felvirágoztatása, amatőr és félprofi együttesek 
bemutatása az egyetem hallgatói számára elérhető áron 
és helyen. Koncertjeink keddenként a Zátony Music 
Pubban zajlanak. 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 ke-
rültek ki: Koncertszervezés: Lekics Gábor (Tiszapunk); 
segítők: Vaszari Tímea (Timi), Győrfi András (Túró), 
Kiss Gábor; fényképész, zene: Rádonyi Zsolt; vízipipa: 
Gyimesi Zsolt (Pumukli); Dömötör Zsanett (Zsani). A 
koncertek után Rádonyi Zsolt rock DJ szórakoztatja haj-
nalig 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 Manda-
la, Bahia, Rockpince, Hangszerdiszkont, Csillag presszó, 
Fecske presszó, GO-KER, Funsport, Viharock rockzenei 
magazin, Famous SAS. 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 megle-
petésekkel kedveskedünk. Az adott fellépőkért és a to-
vábbi részletekért keressétek fel facebook adatlapunkat: a 
www.facebook.com/keddvmusic címen. Szeretettel vár-
juk a szórakozni vágyókat minden KeDDv-en! 
2012 őszi koncertek:

Őszi koncert dátumok:
Szeptember 18., Október 2., Október 30.
November 13., November 27., December 11. (Évadzáró)

Tóth Marcell

Lekics Gábor

A Civilek Éjszakája nevű kezdeményezést 2010-ben hívták életre azzal a céllal, hogy a civil szervezetek bemutat-
hassák tevékenységüket az érdeklődőknek. Az első évben csak budapesti helyszínek voltak, tavaly azonban már 
bekapcsolódtak a vidéki városok is.



HVG Állásbörze

Ám, ha valaki felkészülten látogat ki egy állásbörzére, hamar megtapasztalhatja, hogy egy ilyen rendezvény milyen 
sokat segíthet az álláskeresésben. Gyere el Te is a HVG Állásbörzére 2012.szeptember 26-27-én, ahol több 
ezer állás- és képzési ajánlat között szakmai gyakorlatokat és diákmunka lehetőségeket is találhatsz, emel-
lett karrierépítést és szakmai fejlődést támogató előadásokon is részt vehetsz!

Állásajánlatok számokban
Az állásbörze kiállítóinak 68%-a mérnöki, 66%-a informatikai, 67% gazdasági, 47% elsősorban nyelvtudást 
igénylő, és 45%-uk egyéb területeken kínál állásokat. Ezen kívül fontos kiemelni azt is, hogy nem csak diplomá-
val rendelkező szakemberek jelentkezését várják, hiszen közel 50%-uk kínál szakmai gyakorlati és diákmunka 
lehetőségeket is! Gyere el, hiszen Neked is itt a helyed!

Álláskeresést támogató programok
Tudod, miért fontos az, hogy már a diákévek alatt versenyképes légy, , vagy hogy mire használhatod a Europass-t? 
Kérdéseid vannak a felsőoktatással kapcsolatban? Kíváncsi vagy a hazai műszaki élet aktuális újdonságaira?
Ezekre a kérdésekre kaphatsz választ, és még számos izgalmas, korábban nagy sikert aratott és teljesen új témák, 
előadások alapján juthatsz újabb információkhoz a börze helyszínén
- a Karrier Fórumon karrierépítéssel kapcsolatos előadásokon,
- a tematikus szakmai előadások számára kialakított Szakmai Fórumon,
- képzésekről, továbbtanulásról az újonnan kialakított Képzési Fórumon, 
- és a személyes tanácsadásoknak fenntartott GyakorlóTéren. 

Az álláskeresést támogató programok mellett további egyedülálló helyszíni programokkal várunk, valamint részt 
vehetsz a nyereményjátékokban, amelyekkel értékes ajándékokat szerezhetsz! Fődíjak: egy Audi A6 Limousine egy 
hétvégére, valamint egy Samsung Notebook Series 7.

Ha hatékonyan szeretnél állást keresni és magas szintű szakmai programokon részt venni, gyere el a HVG 
Állásbörzére! Ott találkozunk!
Regisztrálj a honlapon, jelentkezz a programokra, tudj meg még többet a rendezvényről:

www.hvgallasborze.hu

Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy egy állásbörze nem több egy olyan programnál, ahol a munkaadók bemu-
tatják cégüket, aktuális ajánlataikat és ’repi’ ajándékokat osztogatnak…





Orosz Dávid Péter: Révedés

Arannyá folyt ki vérem
S megalvadt tincseiden

Folyóvízben le NE mosd
Meglátják a titkot most

Fehér-arany kezeid
emléki, kezemből tűnik
tovább jáspis árnyakba

S kapaszkodok dacomba

Lila illanásra vár
Múlt-Madzagomnak szálán

a keserűség.

S szerteszét mégsem szakad
sok szennyes.-mely patyolat

Mit az eljövő tisztál
Azurkék,habzó kádnál

Átlátszó ,menekülő
buborékok,.repkedő

emlékként kipukkadnak
És mámoros mélyt adnak

Brilliáns bérházak közt
Dúdol „bolhás lila dalt”

Egy nő
S oly némán szólal e dal
A révedő „Ma”  sem hall

(..ily forma nemtelenséget)

Figyeld hát csendességem
Eme ordító szépem

Halvány hangú könyörgés
Valaki tudja mi a szeretés?



Viccek

Játék

- Nézd már te asszony!!! - mondja a székely a feleségének. 
- Nézz ki az ablakon, egy ló van az udvarunkon!
- Az nem is ló, hanem tehén te! - mondja a felesége.
- Nem a tükörben te, én az ablakot mondtam!

- Drágám hol van a tea?
- Jaj,ti férfiak soha semmit nem tudtok megtalálni. A tea 
a gyógyszeres fiókban van egy kakaósdobozban ,amire az 
van ráírva, hogy só.

Az isten háta mögötti idegen légiós támaszpontra egy új 
fickó kerül, akit büntetésből raktak oda. Érdeklődik, hogy 
itt milyen módon elégítheti ki szexuális vágyait.
- Ha nagyon kiéhezünk ott a teve,... mondaná a táborve-
zető, de a barátunk meg sem hallgatja, hanem leinti.
Egyszer, több hónap után már nem bírja tovább, hát hát-
ramegy a teveistállóba és nekiáll az egyik tevének hátulról.
Éppen nagyban keféli, mikor megjelenik a parancsnok és 
ezt mondja:
- A múltkor csak azt akartam mondani, hogy ha nagyon 
kiéhezünk, ott a teve, felpattanunk rá és tíz percnyi járásra 
van egy oázis első osztályú kuplerájjal.

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: 2012. október 7.

Az új tanév kezdetén egy nebulót kérdezett a tanára, hogy vajon milyen könyveket olvasott a nyáron. Mivel 
a diák szorgalmában összeolvasott mindent, amit csak talált, kis zavar támadt a fejében, így összekeverte az 
írókat és a címeket, ráadásul a címekre nem emlékezvén csak valami közelítő jelentésű „álcímekről” tudott 
beszámolni .

A feladat: segítsünk a tanárnak kitalálni, hogy melyik íróhoz melyik álcím tartozik. A megfejtés az író és a 
cím előtti betűk párosítása.

a) Pierre Choderlos de Laclos  h) Égbekiáltó légmozgások
b) Emily Brontë    i) Szuggesztív tanácsok
c) H. G. Wells     j) A világos vihar
d) Rejtő Jenő     k) Bolygóközi csata
e) Shakespeare    l) Bajt hozó kapcsolatok
f) Antoine de Saint-Exupery   m) A hideg évszak meséje
g) Jane Austen    n) Egy főemlős tájain






