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 Elkezdődött a vizsgaidőszak! Van olyan, aki kicsit már várta, és van olyan is, aki 

kevésbé. Az elmúlt hetekben mindenki sokat küzdött az aláírásokért és a megajánlott 

jegyekért, most azonban újabb megpróbáltatások jönnek. Talán néhányan már túl is 

vagytok az első vizsgákon, de a többség számára csak eztán jön a neheze.

 Természetesen mi is hasonló cipőben járunk, de azért nem tétlenkedtük, és 

a vizsgák nehézségei közepette is elkészítettük nektek kedvenc olvasnivalótokat. A 

GazMag szerkesztőségének nevében kívánunk nektek egy kalappal az elkövetkező 

vizsgákhoz, és jó olvasást a májusi újsághoz!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Kötet a Magyar Nmzeti Bank történetéről
A Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Közgazdasági Tár-
saság és a Közgazdasági Szemle Alapítvány meghívja Önt 
A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban 
– változó történelmi korszakokban című kötet bemuta-
tójára, 2013. május 21-én, kedden 9.30 órára a Magyar 
Nemzeti Levéltár Lovagtermébe (Budapest I., Bécsi kapu 
tér 2–4.). A kötetet Bod Péter Ákos egyetemi tanár, az 
MNB korábbi elnöke mutatja be. A rendezvény házigaz-
dái: Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigaz-
gatója és Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság elnöke.

2012 őszén a Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Köz-
gazdasági Társaság – az MNB támogatásával – tudomá-
nyos tanácskozást tartott, amelyen négy történész és négy 
közgazdász foglalkozott a Magyar Nemzeti Bank megala-
kulásának előzményeivel, körülményeivel, illetve az MNB 
későbbi szerepével.

Ezeket az előadásokat foglalta kötetbe és adta ki a Köz-
gazdasági Szemle Alapítvány. A konferencián elhangzot-
takon kívül két „korabeli” tanulmányt is tartalmaz a kötet. 
Az egyik a Magyar Nemzeti Bank létrehozásának évében, 
1924-ban született, és a jegybank megalapításának okait, 
körülményeit, feltételeit mutatja be. A másik pedig, 1929-
ből, a jegybankpolitika és az árszínvonal stabilitásának 
összefüggéseit elemzi. E két tanulmány a már akkor is 
aktív Magyar Közgazdasági Társaság fórumán elhangzott 
előadás alapján készült, és eredetileg is a Közgazdasági 
Szemlében jelent meg.

A kötet szerzői: Botos János, Domány Gyula, Huszti 
Ernő, Karvalits Ferenc, Katz Veronika, Kovács Tamás, 
Rab Virág, Várhegyi Éva, Walder Gyula és Zdeborsky 
György.
(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



Rövid hírek
IBM pénzügyi fórum
Elsősorban a vezetői döntéstámogatással foglalkozik az 
IBM idei Pénzügyi Fóruma 2013. május 29-én a Budapest 
Music Centerben (1093 Budapest, Mátyás utca 8.), ahol 
a résztvevők megismerhetik, hogy hogyan lehet a rele-
váns részletek ismeretében nap mint nap jó döntéseket 
hozni. Ennek megfelelően olyan eszközök működésébe 
nyerhetnek betekintést az érdeklődők, amelyek segíthetik 
az üzleti teljesítmény javítását.

A rendezvényről részletesebb infomáció a http://www-
01.ibm.com/software/hu/events/financeforum2013/
index.html linken található, és ugyanitt lehet regisztrálni 
is.
(Forrás: www.mkt.hu)

Útlezerás május 25-én az egyetemnél
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. május 25-én gyermek-
napi rendezvényt tartanak a Mobilis Interaktív Kiállítási 
Központban és környékén. A programra érkező kisgyer-
mekek és családok biztonsága érdekében 05:00 – 19:00 
között lezárják a forgalom elől az Egyetemi Csarnok és 
a Mobilis előtti útszakaszt, a Mobilis melletti parkolót és 
az épülettel szemben lévő buszparkolót. Az útlezárások 
az Egyetemi Csarnok sarkánál és a „kis csarnok” melletti 
visszafordítónál történnek, tehát a rendezvény nem aka-
dályozza az egyetem körbejárását.
(Forrás: www.uni.sze.hu)

Fiatal Regionalisták Konferenciája
2013. június 19. és 22. között 8. alkalommal kerül meg-
rendezésre a Fiatal Regionalisták Konferenciája Győrben 
a Széchenyi István Egyetemen a Regionális- és Gazdaság-
tudományi Doktori Iskola és a Magyar Regionális Tudo-
mányi Társaság társszervezésében.

Újjáalakult az MKT Kultúra-gazdaságtani szakosz-
tálya
Magyari-Beck István, a BCE professor emeritusa vezeté-
sével a közelmúltban újjáalakult a Magyar Közgazdasági 
Társaság Kultúra-gazdaságtani szakosztálya. Szeptember-
től már rendszeres szakosztályi rendezvényeket, konfe-
renciákat terveznek.
Az MKT keretein belül először 1999-ben jött létre Kul-
túra-gazdasági szakosztály, amely lobbant egyet, majd ha-
mar kihunyt. Holott az indulás impozáns volt. A Magyar 
Állami Operaház Székely Bertalan termében alakult, több 
száz jelenlévő óriási érdeklődése közepette. Még ma is 
van egy 226 főt számláló „alvó tagsága”.

„A rendszerváltás elején jártunk. Sejtettük, hogy az Eu-
rópai Uniónak nincs kulturális koncepciója. E hiányt 
nem helyettesíthetik az európai értékekre való sűrű uta-
lások. A kultúrák nyelvekhez kapcsolódnak. Az Európai 
Unió tehát vagy föltalálja a közös nyelv nélküli kultúrát, 
vagy megpróbál boldogulni közös kultúra nélkül. Ezzel a 
probléma kikerült a közgazdaságtan hatóköréből” - véli 
Magyari Beck István. A szakosztályi elnök szerint manap-
ság mind kevesebb a közgazdászok nélkül megoldható 
kérdés, ugyanakkor a csak piaci mechanizmusokra utalás 
merő pótcselekvés. A piac akkor támogatja a kultúrát, ha 
maga is kiművelt emberfőkből áll. A professzor úgy látja: 
sem a társadalmi rendszer, sem a pártpolitika nem kulcs-
kérdés. Királyt, államot, mecénást, papságot, szubvenciót, 
pályázati rendszert, piacot csak a nívója avat kultúraalko-
tó gazdasági eszközzé...

A szakosztály elnökségi tagjai: Magyari Beck István elnök 
(professor emeritus BCE, Alex Osborn Professor ICSC), 
Déry Attila alelnök (Ybl-díjas építészmérnök, adjunktus 
BME), Ulicsák Béla alelnök (egyetemi oktató, műszaki 
igazgató BRIT TECH) és Rostás Zoltán elnökségi tag 
(mestertanár BME, projektigazgató). A szakosztály titká-
ra: Bacsó Anna (építőipari mérnök és projektmenedzs-
ment-szakértő).
(Forrás: www.mkt.hu)



Föld Napja 2013

Szavazás

 Főleg kerékpáros felvonulások, újrahasznosítással 
foglalkozó rendezvények, rajz- és fotópályázatok, illetve 
előadások, konferenciák színesítik a programot. Bár áp-
rilis 22-e az idei évben hétfőre esik, sok helyen hétvégére 
időzítik a Föld Napja rendezvényt, hogy több ember ve-
hessen részt a programokon.
 A Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági 
Szervezte (MKT GYISZ) a tavalyi évhez hasonlóan idén 
is szervezett Föld Napja rendezvényt Győrben. Az ese-
ményre április 21-én, vasárnap került sor a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Szakkönyvtárában. A rendezvényen 
a fenntartható fejlődés témakörében előadást tartott Dr. 
Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszék-
vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Környezet-
gazdaságtani Szakosztályának elnöke.
 A beszélgetések után rövid városi séta és tombo-
lasorsolás szerepelt még a programban.

 Talán még Denis Hayes sem gondolta volna, hogy 
az első Föld Napján 25 millió amerikai emeli fel szavát a 
természetért. A kezdeményezés ráadásul elérte célját, hi-
szen az első Föld Napját követő időszakban számos szi-
gorú törvény született az Amerikai Egyesült Államokban 
a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szerveze-
tek alakultak, és több millió ember tért át az ökológiailag 
fenntarthatóbb életvitelre.
 A Föld Napja 1990-től világszintű mozgalommá 
vált Denis Hayes és barátai kezdeményezésére. Azóta 
több, mint 140 ország csatlakozott a mozgalomhoz. Ma-
gyarország az elsők között csatlakozott, a magyarországi 
környezetvédők megalapították a Föld Napja Alapítványt, 
amely azóta is az esemény fő koordinátora. Hazánkban 
először 1990. április 22-én emlékeztek meg a Föld Nap-
járól, és azóta is minden évben számos hasonló rendez-
vényre kerül sor országszerte.

Tóth Marcell

Április 22-e a Föld Napja. Ezt a mozgalmat egy Denis Hayes nevű amerikai egyetemi hallgató indította el 1970. 
április 22-én. Jelmondata ez volt: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

8%

92%

Veszel/vettél igénybe tanulmányaid 
során diákhitelt?

Igen.
Nem.



 Védeni a környezetet ma már szinte divatosnak, 

sikkesnek számít. Ennek persze gazdasági okai is vannak. 

Hisz akár a szemétszállítási költségeink is csökkenhetnek, 

ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot.

 Több ma a kerékpáros, mint 6-8 évvel ezelőtt? 

Hát persze. Az autósok is egyre jobban megszokják őket, 

lassan ők is a közlekedés egyenjogú tagjai lesznek, hisz 

az emelkedő benzinárak miatt a nagybetűs autósok is ke-

rékpároznak. Én személy szerint azt vallom, hogy olyan 

távolság nincs, amit vonattal és busszal ne lehetne meg-

tenni. Nem kényelmesebb felülni egy vonatra, és nem tö-

rődni a vezetéssel, egyszerűen csak leszállni róla, amikor 

szeretnénk? Manapság a szülők is kezdenek ráébredni 

arra, hogy nem menő az iskolás gyereket kocsival hozni-

vinni minden reggel.

 Ha belegondolunk a szülők észjárásába, sokan 

még most is így gondolkoznak: „túl nagy az autóforga-

lom ahhoz, hogy Pistikét elengedjük biciklivel iskolába. 

INKÁBB ELVISSZÜK KOCSIVAL.” Na ez az a gon-

dolkodásmód, amit nem szabad folytatni.

 Egymás hegyén-hátán vannak a használt ruha üz-

letek is, a ruhák, amit mi megununk, másnak még tetsz-

hetnek, addig se a szemétdombokat magasítják. A régi 

ruhák reneszánszukat élik. A környezetvédelem sajnos 

azt kell, hogy mondjam, elsősorban spórolási okokra ve-

zethető vissza, és csak utána jön maga a tudatosság. De 

hiszem, hogy jó úton járunk, hogy ez megforduljon, és 

egy élhetőbb, fenntarthatóbb világban éljünk!

Kiss Csaba

Dióhéjban a környezetvédelemröl

A Távközlés Világnapja
A távközlés a technika csodája – szól az ismert dal. Bár ezt főleg diákok szokták énekelni, valószínűleg a tanárok is 

hasonlóképpen gondolják, hiszen az idei évben újfent megemlékeztek a Széchenyi István Egyetemen a Távközlés 

Világnapjáról.

 A rendezvény elég nívósra sikerült, számos cég és 

szervezet képviseltette magát. Jelen volt többek között a 

Nemzeti Média- És Hírközlési Hatóság, a Magyar Tele-

kom, a Huawei, az Antenna Hungária, és a Magyar Tele-

vízió Alapítvány is. Az előadások mellett a legtöbb cég/

szervezet standot is állított, így további kérdésekre is volt 

lehetőség a nap folyamán.

 A rendezvénynek nem csak a szakmai oldala volt, 

hiszen 75. születésnapja alkalmából tortával köszöntötték 

az egyetem (és a tanszék) korábbi oktatóját, Kuti Józsefet, 

illetve a rendezvény bográcsozással zárult.

 A Távközlés Világnapja május 17-e. Ezt a jeles 

napot 1968. óta ünneplik világszerte. Azért erre a napra 

esett a választás, mivel 1865-ben május 17-én írta alá Pá-

rizsban a húsz alapító ország a Nemzetközi Távközlési 

Egyesület alapító okmányát.

 Mivel május 17-e pénteki napra esett, így az idei 

évben május 16-án került sor a győri Széchenyi István 

Egyetem Távközlési Tanszéke és a TAI-s Önképző Kör 

(TÖK) által szervezett szakmai szimpóziumra. A Táv-

közlési Világnap alkalmából megrendezett esemény fő 

témája az idei évben aktuális digitális átállás volt.

Tóth Marcell
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A Lurkó(k)nak gyüjtöttek

 A gyűjtést egyetemi hallgatók szervezték. Volt 
köztük olyan, aki önkéntesként már régebb óta segíti az 
alapítvány munkáját, és volt olyan is, aki a Társadalmi fe-
lelősségvállalás tantárgy keretein belül került kapcsolatba 
a szervezettel. A gyűjtőakció célja az volt, hogy olyan már 
megunt, vagy feleslegessé vált írószereket és kézműves 
fogyóeszközöket (például: gyöngy, damil, gyurma, ecse-
tek) gyűjtsenek össze, amelyek boldogabbá tehetik a Petz 
Aladár Megyei Oktató Kórház kiskorú betegeit.

A felajánlott tárgyak egy része valószínűleg a szemétbe 
került volna, így azonban hasznos játékszer lehet a gyer-
mekek számára.
 A gyűjtés április 29. és május 3. között zajlott, a 
felajánlások átadására május 10-én a Lurkó Alapítvány-
nak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban kialakított 
játszóházában került sor.
 A Lurkó Alapítvány önkéntesei és munkatársai a 
gyerekek nevében is köszönik a felajánlásokat!

Tóth Marcell

Nem mindennapi akcióra került sor a közelmúltban a Széchenyi István Egyetemen. Néhány lelkes fiatal gyűjtést 
szervezett a 2002. óta működő győri Lurkó Alapítvány számára.



H
A

M
A

RO
S A

N
!



Susik Annamária

A családról?
A legfontosabb érzelmi támasz, bármekkora is egy család 
(akár több generációs, akár gyerek nélküli), biztonságot 
nyújt a mindennapokban, segít abban, hogy az ember 
tenni tudja a dolgát. Persze mindez csak akkor igaz, ha jól 
működik a család egysége és a tagok megfelelően tudják 
kezelni a konfliktusokat, mindent meg tudnak beszélni 
egymással. Az ilyen család épít és támogat, a felek tudják 
tenni a dolgokat. Alkotni csak ilyen körülmények között 
lehet.

Az intelligenciáról?
Sokan úgy gondolják manapság, hogy az intelligencia az 
„papír” kérése, vagyis minél több a diploma, annál na-
gyobb az intelligencia szintje. Szerintem ez nem ettől 
függ, hanem attól, hogy az ember menyire reálisan látja 
maga körül a világot és igazodik el benne. Nemcsak a tu-
dás számít, hanem az is, hogy logikusan tudjon az ember 
gondolkodni. Sokszor szoktam tanítás közben is hang-
súlyozni, hogy az egy dolog, hogy ki tud valaki számolni 
valamit, vagy le tudja írni a jó választ, azt sem árt tudni, 
hogy valóban értelmes dolog-e, amit leírt, vagyis minden 
tudományban kell egy kis „józan ész” is.

A tehetségről?
Szerintem mindenki tehetséges valamiben, csak ki kell 
deríteni, hogy miben. A mai oktatási rendszer nem min-
den esetben alkalmas erre, sok a lexikális tananyag a köz-
oktatásban és kevésbé fókuszálnak a gyerekek egyéni 
képességeire, sajátosságaira. Ettől függetlenül érdemes 
mindenkinek azon dolgoznia, hogy rájöjjön, hogy miben 
tehetséges, hiszen így sokkal könnyebb az életben boldo-
gulni.

Bemutatjuk tanárainkat - Dr. PhD Reisinger Adrienn
Tanárokat bemutató interjú sorozatunk első vendége Reisinger Adrienn egyetemi adjunktus, a Regionális- és Gaz-
daságtudományi Doktori Iskola tudományos tikára.

OKTATOTT TÁRGYAK:
Statisztika I. előadás és gyakorlat, Statisztika II. gyakorlat, 
Kisvállalkozások és nonprofit szervezetek (FSZ képzés), 
Nonprofit gazdaságtan előadás, Helyi fejlesztési projekt, 
Regionális politika (EF), Vállalati pénzügy I. előadás és 
gyakorlat (FSZ képzés), Közösségi tervezés és technikái

KEDVENC:
Írója: Claire Kenneth
Regénye: Éjszaka Kairóban, Ízek, imák, szerelmek
Költője: Pilinszky János, Tóth Árpád
Verse: Pilinszky János: Keringő
Színésze: Richard Dean Anderson, Diane Lane
Filmje: Szerelmünk lapjai; Dupla vagy semmi; Napsütötte 
Toszkána, A Sakál
Zenekara: Within Temptation, Era
Énekesnője: Celine Dion
Tudománya: társadalomtudomány
Hobbija: zongorázás
Étele: töltött csirke
Városa: Stockholm
Országa: Svédország, Szlovénia
Állata: delfin
Újsága: Nők Lapja Pszichológia
Tévéműsora: Csillagkapu, Testvérek

MI A VÉLEMÉNYE?
A házasságról?
Manapság mindenhol azt hallani, hogy egyre kevesebb a 
házasság, viszont arról már kevesebb az információ, hogy 
ezzel párhuzamosan az együttélések száma nő. Úgy gon-
dolom, hogy a lényeg a harmónia. Ha ez megvan két em-
ber között, akkor hosszú távon is képesek lesznek fenn-
tartani akár a házasságot, akár az együttélést. És hogy mit 
értek harmónia alatt? Úgy gondolom, hogy ezt minden-
kinek magának kell megtapasztalnia, ami nem egyszerű 
feladat és sokszor akár évtizedekbe is telhet, míg az em-
berek rátalálnak arra a társra, akivel minden működik: a jó 
dolgok megélése és a problémák megbeszélése is.



Könyvajánló - Suzanne Collins: Az éhezök viadala
 Az amerikai írónő Suzanne Collins nagysikerű 
trilógiáját csak ajánlani tudom, mindenkinek, aki szereti 
a feszültséget, izgalmat és a fantasy-t. Az első kötet még 
2009 novemberében jelent meg magyarul. A könyvvel 
azonos címmel 2012-re film is készült. Természetesen a 
könyv ábrázolásmódja sokkal aprólékosabb és kidolgo-
zottabb, mint a film.
 Története Észak-Amerika romjain, a mai Panem-
en játszódik, ahol a Kapitólium (fő irányítási hatalom) és 
tizenkét körzete fekszik. Az első kötet fő cselekménye, 
hogy minden évben minden körzetből kisorsolnak egy-
egy tizenkét és tizennyolc év közötti fiút és lányt, akinek 
részt kell venniük egy életre-halálra szóló küzdelemben – 
Éhezők Viadala – amit élőben közvetít a televízió.

 A könyv főszereplője a tizenhat éves Katniss 
Everdeen, aki húgával és édesanyjával a tizenkettedik 
körzetben él. Amikor a 74. Éhezők Viadalán Katniss 
húgának nevét sorsolják ki nővére önként jelentkezik a 
viadalra. Vajon ő lesz a viadal egyedüli túlélője? Vajon 
életösztöne felülkerekedik a lány emberségén? Ezt mind 
megtudhatjuk, ha elolvassuk az izgalmakkal teli regényt.
 Az első kötet elolvasása után garantáltan a második 
és harmadik kötetet is kezünkbe vesszük. A második 
kötet címe Futótűz, a harmadiké pedig A kiválasztott. A 
második kötetből 2013 novemberére várható ugyan csak 
mozifilm. A harmadik kötetből pedig várhatóan 2 részes 
film készül az első rész 2014 novemberére a második rész 
pedig 2015 novemberére várható a magyar mozikban.

Filmajánló - Fast and Furious 6

Susik Annamária

Susik Annamária

 A Halálos iramban 5 – Ötödik sebesség 2011 
májusában került a nézőközönség elé és egyben elmond-
ható, hogy a legnagyobb bevételt hozta magával több, 
mint 626 millió dollárt. Vajon a Halálos iramban 6 még 
nagyobb sikernek fog örvendeni és meghaladja az előző 
rész bevételét?
 A rendező továbbra is Justin Lin, a film története 
pedig Európába fog majd zajlani. Egy azonban biztos 
mindenképpen érdekes filmnek ígérkezik az izgalmat és 
autós üldözést kedvelők számára.

 A sebesség és gyors autók kedvelőinek minden-
képpen jó hír, hogy jön az újabb Halálosabb iramban 
rész, mégpedig a Fast and Furious 6. A magyar bemutató 
május 23-ra várható. Főszerepben természetesen a köz-
kedvelt Vin Diesel továbbá Paul Walker, Dwayne John-
son, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Joe Taslim, Gina 
Carano.
 Az első rész még 2001-ben jelent meg Halálos 
iramban címmel, az ezt követő második rész 2003-om 
júniusára készült el Halálosabb iramban titulussal. A har-
madik részre három évet kellett várni Halálos iramban: 
Tokiói hajsza címmel jelent meg a mozivásznakon. A ne-
gyedik rész 2009 áprilisáig váratott magára és a Halálos 
iram elnevezést viselte.



Subby Snake: Liliomból Rózsa

Ők is kék ég alatt ismerték meg egymást,

Sorsuk végül mégsem hozott nekik más megoldást.

Egy fiú és egy szép lány, ismerős történet,

Meg is jósolhatnánk tán már előre a véget.

Úgy kezdődött s zárult, ahogy mindig szokott,

Kialakult, teljessé vált, s végül összeomlott.

Főnixtűzként lángjuk még néha újragyulladt,

De az örök tűz elgyengülve végül vízbe fulladt.

Szólhatna e vers másról is, nem rólad s rólam,

De nem lehetek az a madár, aki régen voltam.

Lehetett volna életünkből szép emlékek sora,

De saját emlékeidben élve lettél liliomból rózsa.

2013



Egykor víg szárnyakon szárnyalt,

Szeme mélyén mára árnyalt

Szomorúság látszik; játszik, játssza,

Hogy boldog, de ez már csak álca,

Hisz elhagyta a párja, várja, hátha visszatér;

De párja dalát más madár dalával hordja már a szél.

Egykor víg szárnyai mára

Nehezebbé váltak, emlékei vára

Széttört, a föld magához húzza;

Új madárpárt nem találhat többé, már halála várja.

Subby Snake: Feketerigó

2013



Játék
Újabb játékra hívjuk olvasóinkat. A beküldők között ismét egy MKT-s tollat sorsolunk ki! A megoldásokat az 
mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: 2013. június 9.

Éva először jár Bergengóciában, és nem ismeri a helyi pénznemet. Ugyanis itt használnak garast, lyukas gasast, petá-
kot, de még fityinget is! Szeretne azonban venni a boltban 2 kiló kenyeret és egy kakaós csigát. Vajon meg tudja venni 
10 petákból?

Amíg sorban állt a pénztárnál, kifigyelte a többieket, ezeket jegyezte fel:

1 peták=8 zsemle
2 garas=fél kiló kenyér
1 lyukas garas=2 zsemle
10 fitying=1 kakaós csiga

A túrós batyu akciós, fele annyi, mint a kakaós csiga, most csak 1 garas, egyébként kétszerannyiba kerülne mint 16 
zsemle. 

Viccek
Két részeg megy hazafelé hajnalban. Igencsak elfáradtak, 
sikerült teljesen eltévedniük. Mivel a buszok már járnak, 
a pénzük elfogyott, így taxit sem tudnak hívni. Ahogy ott 
tanakodnak, egyikük észreveszi, hogy pont a buszgarázs 
előtt álldogálnak.
- Figyelj csak, vigyünk el egy buszt, azzal gyorsan hazaju-
tunk, sőt a rendőrök sem állítanak meg!
- Jó - mondja társa - te menj be, köss el egy buszt, én meg 
idekint figyelek.
Így is lesz. Eltelik fél óra, az őrködő már türelmetlen. Be-
megy a társa után, és azt látja, hogy az idegesen rohangál 
a járművek között.
- Te meg mit csinálsz? - kérdezi mérgesen.
- Az istennek sem találok 7-es buszt!
- Hát te teljesen hülye vagy? - kérdezi a másik mérgesen. 
- Kössünk el egy 9-est, aztán majd gyaloglunk két sarok-
nyit!

Egy ember behajt egy egyirányú utcába, szemben a forga-
lommal. Pechére egy rendőr ugrik elő az egyik fa mögül:
- Nem látja, hogy ez egy egyirányú utca? - kérdezi tőle.
- És? Nem is mentem két irányba!

Öreg székely bácsi megy az országúton, egyszer csak 
megáll melette egy Mercedes, kihajolnak az ablakon és 
megkérdezik a bácsit:
- Hány lóerős a szekér, papa?
- Kettő, hát a tied?
- 320 - mondja a sofőr és nagy gázt adva elhúz.
Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a Mercedes 
nekiment egy fának. Erre gúnyosan így szól:
- Mi van fiam, szétszaladt a ménes?

Száguldozik a motoros az úton, amikor
nekicsapódik a bukósisakjának egy veréb. A
veréb elájul, a motoros megsajnálja és
hazaviszi. Otthon beteszi egy kalitkába, ad
neki egy kis kenyeret, vizet és elmegy
dolgozni. Kis idő múltán a veréb magához
tér és körbepillant: -Atya ég! Rács, kenyér,
víz....Csak nem halt meg a motoros?

Orvos a betegnek:
- Áron bácsi, mit szólt a család a maga új hallókészül-
ékéhez?
- Nem beszéltem még nekik róla, de azóta már kétszer 
átírtam a végrendeletemet.



Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Hirdetésfelvétel :
mkt.gazmag@hotmail .com
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