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 Eljött március, és lassan a tavasz is megérkezik hozzánk – bár eddig még nem 

talált ide, hanem mindenféle esőt meg havat küldött maga helyett…

 Ha az idő eddig nem is, az elkövetkező időszak rendezvényei bizonyára sok 

kellemes percet okoznak nekünk. Már kevesebb, mint egy hónap van csak hátra a 

2013-as Széchenyi Egyetemi Napokig, de addig sem fogunk unatkozni. Nyakunkon 

van a Gyöngyösön megrendezésre kerülő FIKOT (erről bővebben olvashattok az 

újságban), és nemsokára itt a pár napos tavaszi szünet is.

 Reméljük, sem a tavaszi programokat, sem a húsvéti locsolkodást nem fogjátok 

kihagyni. A márciusi GazMag-hoz pedig jó olvasást kívánunk nektek!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Válságálló stratégiák
Van-e válságálló stratégia kisvállalatok számára? Sikeres 
kisvállalati megoldások a gazdasági válság időszakában – 
informatikai innovációk példáján keresztül. Ezzel a cím-
mel szervez előadást az MKT Informatikai, valamint az 
Ipari és Vállalkozási szakosztálya 2013. március 19-én, 
kedden 18 óra 10 perctől a Budapesti Corvinus Egye-
tem Főépületének földszinti I. előadójában. A rendez-
vény előadója Kovács Vilmos Levente IT-auditor, CISA 
(Simplexion Informatikai Kft.) lesz.
(Forrás: www.mkt.hu)

Könyv az EU-csatlakozásról
Vissza Európába - rögös úton - egy közreműködő sze-
mével. Ezzel a címmel jelent meg a közelmúltban Har-
gita Árpádné könyve a Gondolat Kiadó gondozásában. 
A kötet az EU-tagsághoz vezető tárgyalási folyamatot 
ismerteti és azt  a magyar uniós tagság első időszakának 
tények, adatok alapján elvégzett értékelésével zárja, de  
kitér a rendszerváltást megelőző évtizedek néhány fon-
tos nemzetközi gazdasági és pénzügyi vonatkozására is. 
A könyvet 2013. március 25-én, hétfőn 17 órától a Petőfi 
Irodalmi Múzeum Vörös termében (Budapest, V. Károlyi 
Mihály utca 16.) mutatják be az érdeklődőknek. A rendez-
vényen a kötetet Halm Tamás, az MKT főtitkára méltatja.
(Forrás: www.mkt.hu)

Stratégia sapiens
Szerdán 16 órától Budapesten, az MTA Könyvtár és 
Információs Központjának konferenciatermében (Bu-
dapest, V. ker., Arany János utca 1. II. emelet). A kere-
kasztal-beszélgetés résztvevői: Majoros Pál (nemzetközi 
gazdaságtan), Harcsa István (statisztika, társadalmi fej-
lődés módszertan), Marosán György (filozófia, stratégi-
ai menedzsment), Rákosa József  (vállalati alkalmazás), 
Szenczi Árpád (neveléselmélet, pedagógia) és Szilvácsku 
Zsolt (területfejlesztés, hatásvizsgálatok).
(Forrás: www.mkt.hu)

MKT 1%
Ha még nem döntötte el, hogy idén kinek ajánlja fel sze-
mélyi jövedelemadója egy százalékát, megtisztelne min-
ket, ha a Magyar Közgazdasági Társaságot választaná! 
Az MKT közhasznú szervezet, szakmai és tudományos 
tevékenységünk finanszírozásában pedig igen komoly se-
gítséget jelenthet az Ön egyszázalékos felajánlása is. Adó-
számunk: 19007971-2-43. 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Magyar Közgazdasági 
Társaság tevékenysége és céljai méltók az Ön bizalmá-
ra, és úgy dönt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az 
MKT-nak utalja az Ön által befizetett személyi jövede-
lemadó 1%-át, az erről szóló nyilatkozatot – amennyiben 
Ön önadózó – a 1253-as bevallás vagy a 1253E jelű egy-
szerűsített bevallás részeként, a 1253ANY jelű adónyilat-
kozat papíralapú vagy elektronikus benyújtásával együtt, 
az “EGYSZA” lap kitöltésével teheti meg. Munkáltatói 
adómegállapítás esetén kérjük, hogy az alább letölthető 
rendelkező nyilatkozatot lezárt, az adóazonosító jelével 
ellátott, a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg alá-
írt postai borítékban juttassa el a munkáltatójának! 

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott tájékoztatás 
szerint a 2011. évi személyi jövedelemadó 1 százalékából 
a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai tevékenységé-
nek támogatására 2012-ben összesen 1 millió 131 ezer 13 
forintot ajánlottak fel az adózók. A felajánlásokat ezúton 
is nagyon köszönjük!
(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



FIKOT 2013-ban is - különleges lehetöség

Szavazás

Előadók:
Géczi György , az MKT Ifjúsági Bizottságának elnöke
Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter egyetemi docens, c. 
egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a 
Károly Róbert Főiskola rektora
Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, az MKT elnöke, a 
Költségvetési Tanács elnöke
Dr. Baráth Etele volt európai ügyekért felelős miniszter, 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja
Dr. Cséfalvay Zoltán egyetemi tanár, Nemzetgazdasági 
Minisztérium államtitkára
Dr. Kaposi József  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fő-
igazgatója
Dr. Magda Sándor egyetemi tanár, az MTA doktora, a 
Károly Róbert Főiskola rector emeritusa
Légrádi Tamás a Nyelviskolák Szakmai Szövetségének al-
elnöke
Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegye-
tem
Fazekas Károly, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
igazgatója
Pongrácz Ferenc IBM ISC Magyarország Kft. ügyvezető 
igazgatója
Bajnai Gordon volt miniszterelnök

 A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola ad otthont 
2013. március 22. és 24. között a XXXIII. Fiatal Köz-
gazdászok Országos Találkozójának, amelynek témáját 
a 2014 és 2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak, 
valamint az oktatási rendszer megújítása adja.
 Bővebb információ a www.fikot.hu honlapon ta-
lálható.

A C K I Ó !

Az MKT GYISZ tagja az idei FIKOT-on (korlátolt 
számban) INGYENESEN vehetnek részt!

Az ingyenes részvétel tartalmazza a részvételi díjat, a 
szállást, az étkezést és az útiköltséget is.

Amennyiben nem vagy tagjai az MKT GYISZ-nek, de 
szeretnél jönni a FIKOT-ra, akkor írj nekünk az

mktgyisz@citromail.hu
e-mail címre.

Vagy keresd fel a standunkat a március 19-i Szervezeti 
Nyílt Napon.



 A projektzáró konferencia – a korábbi két kon-
ferenciához hasonlóan – Győrben, a Széchenyi István 
Egyetemen került megrendezésre. A 2013. február 21-i 
eseményen az előadások magyarul és németül voltak hall-
hatóak, a könnyebb megértés érdekében szinkrontolmá-
csokról is gondoskodtak a szervezők.
 A rendezvényt Lados Mihály, az MTA KRTK el-
nöke, és Kóczán Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés elnöke nyitották meg.
 A konferencia három szekcióból állt. Az első 
szekcióban – melynek címe Megújuló Energiák Jövőképe 
– elsőként Tóth Tamás, a Magyar Energia Hivatal mun-
katársa tartotta meg előadását. Ő a magyar állam ener-
giastratégiájáról és fejlesztési terveiről beszélt. Kitért a 
lakóépületek fogyasztására, a fenntarthatóság növelésére 
és az ellátásbiztonság fontosságára is. Elmondta, hogy 
a 2020-ig szóló magyar erőmű-fejlesztési tervekben ki-
emelt szerep jut a paksi atomerőműnek. Johann Binder, 
Burgenland tartomány energetikai biztosa a tartomány 
energetikai jövőképéről beszélt. Kihangsúlyozta, hogy 
a napelemek ára jelentősen csökkent, ami megkönnyíti 
ezek vásárlását. Elmondta azt is, hogy Burgenlandban 
hét múlva már csak energia-önellátó házak épülhetnek. 
Szintén fontos cél a szélerőművek számának növelése. 
Az előadásblokk utolsó előadása Angster Tamás nevéhez 
fűződött. A PANNONNOVUM Regionális Fejlesztési 
Ügynökség munkatársa Nyugat-Dunántúl energia straté-
giájáról tartott előadást. Felvázolt egy optimista, egy pesz-
szimista és egy realista tervet is. Hozzátette, hogy a régió 
célja húzórégióvá válni, amit tudatformálással és hálózat-
fejlesztéssel lehetne elérni.
 A második szekció – Az ESPAN eredményei – 
szintén három előadást tartogatott a hallgatóság számára. 
Thomas Schneemann (Technologieffensive Burgenland) 
az öko-ellenőrzés fontosságát emelte ki, és szót ejtett a 
Sarródi mintaprojektről is. 

Őt Kasza Sándor követte, aki a Zalaegerszegen megva-
lósított passzív házról tartott előadást. Elmondta, hogy 
a projekt sikeres volt, és az érdeklődők számára egy be-
mutatóterem is készült a helyszínen, ahol bárki megtud-
hat információkat a passzívházakról. A szekció utolsó 
előadását Sárközi Imre (Sinflex Plus Kft.) tartotta, aki el-
mondta, hogy az előző ESPAN Konferencia kedvező ha-
tással volt nemzetközi kapcsolataira. Ő hulladékok újra-
hasznosításával foglakozik, mostani előadása pedig arról 
szólt, hogyan lehet hulladékból üzemanyag. Elmondta, 
hogy műanyagból magas fűtőértékű olaj állatható elő, az 
újrahasznosított kommunális hulladék hatásfoka viszont 
jóval kisebb.
 A konferencia harmadik, és egyben záró szekciója 
a „Pódium beszélgetés az osztrák és a magyar energia jö-
vőképéről” címet viselte. A magyar és az osztrák oldalról 
egyaránt voltak résztvevői ennek a kerekasztal-beszélge-
tésnek, többségében olyan szakemberek, akik a korábbi 
szekciók valamelyikében már tartottak előadást. A kon-
ferencia ezen részét Mónus Ágnes (HírCity) vezette. Kér-
déseket intézett a részvevőkhöz, és moderálta a beszélge-
tést. Természetesen a hallgatóság is kérdezhetett.
 A konferencia zárása után a résztvevők egy álló-
fogadáson vehettek részt. Az előadások sok hasznos, és 
érdekes információt szolgáltattak minden résztvevő szá-
mára. Kijelenthetjük, hogy az ESPAN projekt jól sikerült, 
bár az majd csak a 2014-2020-as fejlesztési időszak végén 
derül ki, hogy mennyi valósul meg a tervekből.

Tóth Marcell

ESPAN konferencia
„Energia jövőképek a Nyugat-Pannon Régióban – Stratégiák és Lehetőségek”. Ezzel a címmel került megrendezés-
re ESPAN - Pannon Energia Stratégia projekt záró konferenciája a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- 
és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának szervezésében.



ESPAN konferencia - hallgatói vélemények

Németh Bálint:
 A konferencia bebizonyította, hogy szükség van 

összefogásra, összetartásra, és szaktudásunk megosztásá-

ra egymással, egy közös cél, vagy projekt megvalósítása 

érdekében. Ugyanakkor az is bizonyosságot nyert, hogy 

nyugati szomszédainktól van mit tanulnunk az energetika 

területén. A megfelelő bánásmód az energiával nagyon 

fontos, ennek irányítása, kézben tartásra, és elterjesztése 

jövőnk érdekében kiemelkedően fontos. Megjegyzendő, 

hogy ezen feladatok ellátása magasan képzett, elhivatott 

szakembereket igényel, akiknek összefogása, együttmű-

ködése adhat megoldást a régió energiafelhasználási kér-

déseire, és segíthetik elő a környezettudatos, átgondolt 

életmódra való áttérést, neveltetést.

Surányi Szabolcs:
 Ausztria, legfőképp Burgenland mára kidolgo-

zott egy olyan energetikai tervet, ami akár éveken belül 

drasztikusan lecsökkentheti az energiafogyasztást. Míg 

kis hazánkban lényegében ez az egész még gyerekcipő-

ben jár, az osztrák tartományban egyre és egyre több te-

tőn vannak napkollektorok, és általánosságban is egyre 

inkább használhatják a megújuló erőforrásokat, ami ná-

lunk sajnos még elképzelhetetlen, mint ahogy az is, hogy 

egy épület a mai kornak megfelelően szigeteljen. Az ösz-

szefogás csak előnyös lehet Magyarországnak, rengeteg 

tanulnivalónk van még ezen a téren is.



Mi lenne, ha nem lenne Európai Unió?
Erre a kérdésre keresték a választ a 2013. március 7-én, a Széchenyi István Egyetemen megtartott vitaindító panel-
beszélgetés résztvevői is. A rendezvény az országos „Az én Európám” kampány keretein belül látogatott Győrbe.

 A beszélgetés résztvevői Ódor Bálint, a Külögy-
minisztérium európai uniós ügyekért felelős helyettes ál-
lamtitkára és Perges István, az Európai Bizottság Magyar-
országi Képviseletének kommunikációs vezetője voltak.A 
rendezvény Bakos Piroska újságíró, egykori EU-elnöksé-
gi szóvivő moderálta.

Miről szól „Az én Európám”?
 Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, 
Magyarország Külügyminisztériuma és az Európai Parla-
ment Tájékoztatási Irodája – a 2004-es EU-csatlakozás 
óta először – tájékoztató kampányt indít Magyarország 
európai uniós tagságáról. Az én Európám című kampány 
kiemelt üzenete, hogy magyarnak és európainak lenni 
nem kizárja, hanem éppen ellenkezőleg: kiegészíti, erősíti 
egymást, hogy „európaiként magyarok – magyarként eu-
rópaiak” vagyunk.

 A kampány felhívja a figyelmet az EU-tagság elő-
nyeire, amelyeket sokan már természetesnek tekintenek, 
vagy nem is ismernek, illetve indirekt módon felteszi a 
kérdést: Mi lenne, ha nem lenne Európai Unió? Ez külö-
nösen aktuális az új, 2014–2020-as időszakra szóló uniós 
költségvetési keret elfogadásának idején, valamint a Pol-
gárok Európai Évében.

 A kampány igyekszik a száraznak tűnő, az uni-
ós támogatások rendkívüli mennyiségére utaló adatokat 
emberléptékűvé tenni és megismertetni a magyar köz-
véleménnyel. A tájékoztató kampány különösen azokra 
koncentrál, akik támogatják Magyarország uniós tagságát, 
illetve azokra, akik az utóbbi években kissé elbizonytala-
nodtak ebben a tekintetben. A célcsoporton belül kiemelt 
figyelmet kapnak a fiatalok, a 15–45 éves korosztály. 
 

Tóth Marcell



Tudásmenedzsment Konferencia
„Kihívások és új paradigmák a tudásmenedzsment, a generációk és a kultúra dimenzióiban”. Ilyen címmel ren-
dezett konferenciát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar 
Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottsága és Tudásmenedzsment Munkabizottsága.

 A 2013. március 13-i rendezvénynek a Széchenyi 
István Egyetem volt a házigazdája. A konferencia szín-
vonalát növelte, hogy nem csak hazai, hanem külföldi 
szakemberek is részt vettek és előadást tartottak rajta. A 
legmesszebbről az indiai professzor, Madanmohan Rao 
érkezett. Ő – természetesen – angol nyelven tartotta meg 
előadását, amely a tudásmenedzsment egészéről szólt, 
kiemelt szerepet szentelve a szervezeti kultúrának és az 
tudásmenedzsment eszközrendszerének. A konferencia 
második előadása szintén angol nyelven volt megtart-
va. Mircea Nita professzor Romániából érkezett, és elég 
rendhagyó módon tartotta meg előadását. Miközben be-
szélt, a háttérben zene szólt, ezzel próbálta elérni, hogy 
agyunk mindkét fele „dolgozzon”. Az agyféltekék közötti 
egyensúlyt nagyon fontosnak tartja, erre ki is tért előadá-
sában.
 A külföldi szaktekintélyek előadásai után a kon-
ferencia két szekcióban folytatódott, melynek címei: „A 
tudásmenedzsment humán tényezői a kultúra és a gene-
rációk összefüggéseiben” és „Eszközök és módszerek 
szerepe a tudásmenedzsment kulturális és generációs té-
nyezőinek kezelésében”.
 A humán tényezőkről szóló szekció előadásai kö-
zül többet is volt szerencsém meghallgatni, így ezekről 
írok pár szóban. A szekciót Dr. Tomka János (ügyvezető 
igazgató, KPMG Akadémia) előadása nyitotta. Ő a tudás-
megosztásban etikájáról, illetve annak hiányáról beszélt. 
Külföldi szakemberek véleményét és kutatási eredménye-
it mutatta be a témában, és elmondta, hogy szerinte szük-
ség van az etika oktatására a felsőoktatásban is.

A következő előadás Dr. Bencsik Andrea nevéhez fűző-
dik. A Széchenyi István Egyetem tanára a intergenerációs 
tudásmegosztás problémáiról beszélt a hallgatóságnak. 
Elmondta – és ezzel a résztvevők többsége egyetértett –, 
hogy a tudásmegosztás már gyermekkorban elkezdődik. 
Ráadásul ez az egyik legfontosabb szakasza a tudásszer-
zési folyamatnak. A kor előrehaladtával a (bizalom csök-
kenése miatt) a tudásmegosztás csökken. Az egyetemista 
korosztályra a leginkább jellemző az információk vissza-
tartása.
 Marczellné Szilágyi Eszter, a Zsigmond Király 
Főiskola intézetvezető-helyettese  a tudástranszfer sűrű-
ségét befolyásoló tényezőkről beszélt. Előadása – melyet 
számos személyes példával szemléltetett – első sorban az 
egyetemista korosztály tudásátadására tért ki. Véleménye 
szerint a motiváció kiemelkedő fontosságú, és minden 
emberben ott van a csoda. Dr. Dobrai Katalin a Pécsi 
Tudományegyetem docense a nonprofit szervezetek tu-
dásmenedzsment kihívásairól tartott előadást. Elmondta, 
hogy a nonprofit szervezetek jelentősége nő, és a szerve-
zet tudatos jövőtervezése és professzionalizálódása fon-
tos a fejlődésük szempontjából. Szintén fontosnak tartot-
ta a szervezeti kultúra fejlesztését.
 Noszkay Erzsébet (MTA GB Tudásmenedzsment 
Munkabizottság elnöke) a kis- és középvállalkozások tu-
dásmenedzseléséről tartott előadásában kitért arra, hogy 
a financiális- és eszközhiány részben kompenzálható a 
tudással, az intellektuális tőke ugyanis fontos és értékes. 
Ő is fontosnak tartja a szervezeti kultúrát, de hozzátette, 
hogy a szervezet sikeréhez az egyéni adottságok is nagy-
ban hozzájárulnak.
 A konferencia összességében jól sikerült. Bár 
sajnos nem tudtam minden előadáson részt venni, úgy 
gondolom, hogy érdekes és hasznos témákat érintett a 
rendezvény. Remélem, hogy lesz folytatás.

Tóth Marcell



Sorozatajánló: Being Human - Emberbörben
 Avagy a vámpír, a vérfarkas és a szellem - mint 
egy alternatív magyar cím, de ezt hagyjuk inkább a végé-
re, nézzük az eredeti felállást! 
 Azért vetemedtem rá a sorozatra, mert elsősorban 
kíváncsi voltam Starkiller élőszereplős színészi játékára 
is. Így találtam rá a Being Human sorozatra, amit eleinte 
rettenetesen szkeptikusan fogadtam, hála a sok Twájláj-
tos audiovizuális förtelemnek, ami mostanában körülvesz 
minket, ezért sokáig vonakodtam attól, hogy megnézzek 
egyetlen részt is akár a sorozatból. Ám létezik olyan szintű 
unalom nálam, ami rávitt arra, hogy beadjam a derekam, 
és hogy legalább értsek is az egészből valamit, megnéz-
tem az első évad első epizódját. Hát...
 Egy kis infó a sorozatról előbb. Az eredeti Be-
ing Human egy régebbi tévésorozat az esős, teaszürcsölős 
Angliából, ugyanakkor az amerikai-kanadai verzió nem 
egy copy-paste verziója annak, hanem egy teljesen más 
vonal. Igaz, az elején még van párhuzam a kettő között, de 
ez a második évadra teljesen megszűnik. Itt-ott utalások 
megjelennek, de még csak a szereplők nevei sem ugyana-
zok. (A vámpír, Aidan neve a brit sorozatban szereplő 
színész valódi neve, aki szintén a vámpírt alakítja.)
 A személyes benyomásom kezdetben az volt, 
hogy kínosan felnyögtem és fogtam a fejem, hogy “te jó 
ég”! Hát nem elég, hogy a mozivásznon tinivámpírok és 
vértacskók püfölik egymást meg szexelnek, most itt egy 
sorozat vámpírral, vérfarkassal meg egy szellemmel?”. 
Ám ez a félelmem már az első epizódban el lett oszlatva, 
amikor konkrétan a filmre utalva elhangzik egy kis fric-
ska Sally-től, a szellemtől, amikor rájön, hogy a lakótársai 
egy vámpír és egy farkas. (“You’re not gonna go twilight 
on eachother, right?”) És ez a kellemes csalódás vett rá 
arra, hogy a második részt is megnézzem, és így tovább. 
Részemről az egész vámpíros-farkasos világ a White 
Wolf  témájú szerepjátékok köré épül, az az alap, az a 
hiteles. Bujkálás, rettegés az emberektől, félelem, klánok, 
ősi harc, meg ami kell. És ez szépen visszaköszön a Be-
ing Human sorozatban is (a vámpírok hierarchikus sz-
ervezete, a farkasok vad és fékevesztett hordája), mi több, 
az alapvető elhatározása és motivációja, valamint vágya a 
három főszereplőnek, hogy megtagadva valódi énjüket, 
csak szimplán emberek lehessenek, ne kelljen titkolózni. Juhos Gábor

 Mindazonáltal, egy mögöttes tartalma is van a 
szereplők helyzetének, melyek kivetíthetőek emberi gy-
engeségekre is. Hogy érthetőbb legyen: Aidan, a vámpír 
gyakorlatilag egy drogfüggővel egyenlő. Vér kell neki, le 
akar szokni, “tiszta” akar lenni, de képtelen rá. Szóval 
egy igazán jó háttérrel rendelkező sorozatról beszélünk, 
aminek a történetvezetése is mindig ad valami újat, valami 
meglepőt. Vannak dolgok, amik egy epizód alatt a helyére 
kerülnek, mások egy egész évadon át gyötrik a szereplőket. 
Engem meggyőzött, és aki szereti ezt a témát, biztosan nem 
fog csalódni. Ám egy fontos dolgot szeretnék leszögezni: 
ha a tényleges mélységig szeretnénk élvezni a sorozatot, 
akkor csak és kizárólag angolul, az eredeti nyelven tegyük! 
Legfeljebb felirattal, de semmiképp se szinkronosan!
 És itt jön a kritika. Az AXN felvette a műsortárába 
és vetíti buzgón, ám szinkronizáltan. Semmi bajom nincs 
ezzel, sőt, rajongok a minőségi szinkronokért, de en-
nél a sorozatnál valami borzasztóan rossz! A legtöbb 
beszélgetésnek lefabrikálják az élét, elveszik a lényege és 
olyan érzése támad a nézőnek, mintha csak megállás nélkül 
dumálnának a semmiről. (Nekem legalábbis ez volt a be-
nyomásom az első rész megtekintésénél, tovább már nem 
bírtam) Csőre Gábor hangja mostanra már tucatszink-
ronná vált, és úgy tűnik, a rendezők előszeretettel húzzák 
rá bármely 30-as, jól szituált fő(bb)szereplőre ezt a tónust. 
Holott, Sam Witwer-nek eredetileg semmilyen kiemelkedő 
hangszíne nincs, és pont ezért teszi olyan szerethetően 
“átlagjanivá” a szereplőt. Josh, a vérfarkas magyar hangja 
Előd Álmos lett, akiről folyton a 90-es évek tinifilmjeinek 
balfék szereplőinek a hangja jut eszembe, és igazából itt 
se csinál mást, csak rikácsol non-stop a fülünkbe. Sally 
hangja Vadász Bea, és tény, hogy az eredeti hang is egy 
kicsit olyan szétszórt, pattogós, szeleburdi lányt ad vissza, 
de a magyarban túlzásba viszik, és pár perc után már kife-
jezetten idegesítő, ahogy vonyít ez a szegény lány.
 Szumma szummarum, egy jó sorozatot üdvözöl-
hetünk jó szereplőkkel (és eredeti hanggal), és jó sztorival, 
aki kicsit besokallt a hormonzavaros vérszívók és pulik 
tini-szagú világától, és kíváncsi egy jobb történetre ug-
yanebben a témában, mindenképpen nézze meg!



Subby Snake: Idö
Gyorsan elmúlt ez a nyár,

Jön az ősz meg a tél,

A szerelem rég elmúlt már,

Megfagyasztotta a dér.

Igen, elmúlt már a nyár,

Az ősz közeleg és a tél,

A szerelem is elmúlt már,

De talán később visszatér.

Ez az év is gyorsan elment,

Hamarosan az ősz is véget ér,

Ahogy a többi év is elment,

Az idő gyorsan folyik, mint a vér.

Reményt csak a tavasz hoz majd,

Hogy a szerelem végre visszatér,

És remélem, hogy a jövő nem hoz nagy bajt,

De az idő gyorsan folyik, mint egy ér,

Mi siet a folyóba, hogy tengerbe érhessen,

De az ember is ugyanígy siet,

De bármennyire is siessen,

Az idővel lépést tartani nem tud, nem lehet.

Te is írsz verseket? Szívesen publikálnád őket?

Küldd el nekünk az

mkt.gazmag@hotmail.hu

e-mail címre, és a legjobb elküldött versek megjelenhetnek a GazMag-ban!

2007



Subby Snake: Tüzkígyó

Mindig egyedül volt,

Nem látta más, csak a Hold,

Úgy járt az utcán, akár a holt.

Soha nem szerették,

És észre sem vették,

Ez teljesen megedzette lelkét.

Már nem volt semmi vágya,

Minden nap máshol volt az ágya,

Mindig csak vándorolt a világban.

Sehol sem fogadták be,

Átnéztek rajta, szíve

Rég belefáradt ebbe.

Már nem keresett társat, senkit,

Nem tudta, milyen, ha szeretik,

Régóta nem szeretett semmit. 2009

Most is egyedül volt,

Csak nézte, nézte a Hold,

Úgy állt a réten, akár a holt.

Csendes magány a ligetben,

Keserű bánat a szívében,

És fájdalom minden percében.

Hirtelen erős fájdalmat érzett,

A seb a lábán égett és vérzett,

És ahogy egyre csak lefelé nézett,

Egy vörös kígyót vett észre,

Összeesett, nem volt ereje semmire,

Csak a kígyó lángoló szemeit nézte...



Nézd, ember, mit teszel,

Ha nem figyelsz, elveszel.

De nem csak magaddal végzel,

Pusztítasz biztos kézzel.

Míg nem késő, nem érdekel?

Miért nem lehet harmónia, béke?

Miért kell a harc és erőszak?

Nem lehet az ember nyugalomban? Élve?

Miért van, hogy e faj ennyire vak?

S a pozitív dolgok miért üres szavak?

És miért nincs azokban elég akarat,

Kik látják, rossz így, szenved a világ?

Döntsük le végre a gonosz falakat,

Ne legyen a földünk egy haldokló virág!

Ne kelljen eltemetnünk, azt, mi ma még vár ránk!

Subby Snake: Miért?

2011
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A mostani feladványunk egy trükkös feladvány. Arra vagyunk kívnáncsiak, hogy az utolsó sorban lévő kérdőhely 
helyére melyik alakzat kerül.

Viccek
A feleség kibérel egy hotelban egy szobát, hogy ott a sze-
retőjével szerelmeskedjenek. Egyszer csak valaki döröm-
böl az ajtón
- Biztos a férjem! Ugorj gyorsan ki az ablakon! - kiáltja a 
nő.
- De hát a 13. emeleten vagyunk!
- Jajj már, csak nem vagy babonás

Két paraszt találkozik. Azt mondja az egyik
- Képzeld, a múltkor a tenyészbikám impotens lett, de az 
állatorvos felírt valamit, amitől aztán helyrejött.
Egy hét múlva megint találkoznak.
- Komám, képzeld, most meg az én bikám gyengélkedik. 
Nem tudod, hogy hívják azt a gyógyszert ?
- Nem tudom, de csokoládéíze van.

Pistikét és Mórickát megkérdezi a tanító néni
- Pistike, te mi leszel felnőtt korodban?
- Rendőr.
- Az szép szakma. És te Móricka?
- Én bűnöző.
- Miért bűnöző?
- Hogy együtt játszhassak Pistikével!

Az afrikai dzsungelben az expedícióval tartó szociológusnő 
egy bennszülött törzs játszadozó gyermekeit szerette vol-
na lefényképezni, de a gyerekek harsányan kiáltozni kezd-
tek. 
A szociológusnő elvörösödött, és bocsánatot kért a 
törzsfőnöktől a tapintatlanságért.
Ő ugyanis tudja, hogy bizonyos törzsekben az a hit él, 
hogy ha lefényképezik őket, azzal ellopják a lelküket.
A tudós hölgy hosszú magyarázatba fogott a 
fényképezőgép mivoltáról, működéséről, a törzsfőnök 
pedig állandóan közbe akart szólni, mindhiába. Mikor a 
hölgy befejezte felvilágosító előadását, a törzsfőnök végre 
szóhoz jutott. Barátságosan, arcán az egyszerű emberek 
ártatlan kifejezésével mosolyogva mondta:
- Asszonyom! A gyerek csak arra akarták magát figyelmez-
tetni, hogy rajta felejtette az objektíven a sapkát! 

- Pistike, mondd meg nekem, mi történt 1802-ben? 
- Akkor született Kossuth Lajos. 
- Nagyon jó. És 1805-ben?
- Akkor lett hároméves.



Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Hirdetésfelvétel :
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