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 Immár a negyedik évfolyamánál tart a GazMag! A kedves olvasó a 2014-es év 
első lapszámát olvasgatja éppen. Egy-két apró újítást eszközöltünk az új esztendőre, 
többek között a honlapunk is megújult.
 Azonban az újítások közepette továbbra is arra törekszünk, hogy minden fon-
tosabb eseményről beszámoljunk. Többek között a Szocsiban sorra kerülő Téli Olim-
pia alatt is rendszeresen jelentkezünk a www.gazmag.hu/sport oldalon. Az oldal azon-
ban nem szűnik meg az esemény után, hanem ezután is üzemelni fog, többek között 
a nyári foci világbajnokság alatt is.
 Természetesen nem váltottunk arculatot, továbbra is főként gazdasági maga-
zinként működünk, így 2014-ben is ebben a témában várhatóak főként írások, és idén 
is beszámolunk olyan rendezvényekről, mint a FIKOT, a Föld Napja, a KÁMFOR 
vagy az OPEV.

 Az első idei lapszámhoz (és a továbbiakhoz) mindenkinek jó olvasást kívánok!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Jótékonysági rendezvények
Két, a közeljövőben megrendezésre kerülő jótékonysági 
rendezvényre szeretném felhívni figyelmét.
A Szemem Fénye Alapítvány immáron negyedik alka-
lommal rendezi meg népszerű kampányát Öltözz Piro-
sba! Mutasd ki a szereteted! elnevezéssel. A február 14-i 
eseményhez bárki csatlakozhat, egy-egy piros kiegészítőt, 
vagy ruhadarabot viselve, piros ételt, italt fogyasztva, 
vagy éppen csodaszép piros hajkoronát festve magának. 
Résztvevőink ezzel a vidám gesztussal fejezik ki együt-
térzésüket a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyer-
mekek és családjaik felé, illetve fejenként 200Ft-tal támo-
gatják hazánk első gyermekhospice házát, a Dóri Házat.
 
Március 4-én pedig a gasztronómia szerelmeseit várja a 
Palacsinta Nap, azaz az I. Országos Palacsinta-lankodás, 
melynek során arra kérjük a lakosságot, az intézményeket, 
iskolákat, vállalatokat hogy süssenek palacsintát, kínálják 
vendégeiknek elfogyasztásra, és a megevett finomságok 
jelképes árával, fejenként 200 Ft-tal támogassák az alapít-
vány küldetését. Az angolszász múlttal rendelkező pro-
gram vidám eleme, a palacsinta-futás pedig garantáltan 
mindenkit jó kedvre derít majd.
 
Bármelyik lehetőséget is választja a fentiek közül, lényeg, 
hogy miközben jól érzi magát egy nemes célt támogat. 
Bővebb információkat a programokról és a Szemem Fé-
nye Alapítványról honlapunkon (www.szememfenye.hu), 
és facebook oldalainkon talál. Felmerülő kéréseivel for-
duljon hozzám bizalommal az oltozzpirosba@szemem-
fenye.hu e-mail címen, valamint a (72) 526 658-as telefon-
számon.
(Forrás: www.gymskik.hu)

FIKOT Zalaegerszegen
2012. után másodszor is Zalaegerszeg lesz a Fiatal Köz-
gazdászok Országos Találkozójának (FIKOT) házigazdá-
ja. A Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizotsságá-
nak legnagyobb rendezvénye második alkalommal látogat 
el a zalai megyeszékhelyre.
Megvan a rendezvény időpontja is, így mindenki írja be a 
naptárba, hogy a FIKOT. 2014. április 25. és 27. között 
kerül megrendezésre.(Forrás: www.mktib.hu)

A csend struktúrája
A csend struktúrája és értéke - utak a csendkultúra irá-
nyába. Ezzel a címmel tart előadást - a Magyar Közgaz-
dasági Társaság Kultúra-gazdaságtani Szakosztályának 
meghívására - Szabó Erik etnológus 2014. február 21-
én, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti 
Központjának (Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) előadó-
termében.
(Forrás: www.mkt.hu)

KözleKlub
2014-ben is folytatódik a Széchenyi István Egyetem Köz-
lekedési Tanszékének rendezvénysorozata. a következő 
KözleKlub február 12-án kerül medrendezésre.

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
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Szavazás

Bemutatkozik az MKT GYISZ

Tóth Marcell

A legismertebb ilyen rendezvény a Fiatal Közgazdászok 
Országos Találkozója (FIKOT).
 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 rendezvé-
nyeken vehetnek részt, ahol a szakma legnagyobbjai tar-
tanak előadást, és lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre a 
többi egyetemen tanuló közgazdász hallgatókkal is. 

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.
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Milyen volt a 2013-as éved?

Nagyon jó volt!
Egész jó volt.
Átlagos volt.
Nem volt valami jó.
Pocsék egy év volt.

G
az

da
sá

g



Nyitott Kapuk a Széchenyi Egyetemen

 Az Nyitott Kapuk 2014. január 14.-én került 
megrendezésre. A látogatók reggel 8-tól délután 14 óráig 
vehették birtokukba az egyetemet. Már közvetlenül nyi-
tás után nagy tömeg árasztotta el az Új Tudástér Auláját 
– itt volt elhelyezve a standok nagy része, és itt volt az 
információs pult is. A résztvevők között nem csak végzős 
középiskolások voltak, hanem végzős vagy már végzett 
egyetemi és főiskolai hallgatók is. Ők első sorban felső-
fokú tanulmányaik folytatásához gyűjtöttek információt, 
ugyanis az egyetem számos területen indít mesterképzé-
seket, illetve doktori képzéseket is.
 Az érdeklődők többsége középiskolás diák volt. 
A legnagyobb érdeklődés az idei évben is a műszaki sza-
kokat övezte, de a gazdasági-, a jogi- és az egészségügyi 
képzésekre is sokan szeretnének jelentkezni. Az Új-Tu-
dástér aulájában felállított standokon kívül az egyetemre 
látogatók részt vehettek különböző előadásokon és la-
borlátogatásokon is, illetve a Mobilis Interaktív Kiállítási 
Központot is megtekinthették.
 Az érdekélődők a standoknál részletes és pontos 
információkat kaphattak az oktatásról, a jelenleg működő 
szakokról, az egyetemi életről, ösztöndíj-lehetőségekről, 
hallgatói rendezvényekről és egyesületekről.

Az intézmény karai mellett még standot kaptak a teljesség 
igénye nélkül: Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjú-
sági Szervezete, az Egyetemi Kollégiumok, szakkollégiu-
mok, Audi Hungaria Motor Kft., Karrier Iroda, Öregdiák 
Iroda, Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság, Egyetemi 
Könyvtár, Idegen Nyelvi Oktatási Központ, Testnevelé-
si és Sport Központ, Universitas Győr Nonprofit Kft., 
Ökumenikus Egyetemi Lelkészség, Modern Amatőr 
Színjátszó Egyetemi Kör, valamint különböző iskolaszö-
vetkezetek.
 A szervezők az idei évben is játékra invitálták a 
rendezvényre ellátogatókat. A standoknál pecséteket le-
hetett gyűjteni, és a rendezvény végén ezeket be lehetett 
váltani különféle ajándékokra. Maximum 20 pecsétet le-
hetett szerezni, és akik mindet összegyűjtötték, azok a 
Széchenyi István Egyetem ajándékcsomagját kapták meg.
A korábbi évekhez képest nagyobb érdeklődést jól jel-
lemezte, hogy a pecsétgyűjtő füzetek gyorsan elfogytak, 
utólag is kellett nyomtatni. Reméljük, hogy közülük so-
kakat viszontláthatunk szeptemberben, mint a Széchenyi 
István Egyetem elsőéves hallgatóit.

Tóth Marcell

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is megrendezésre került a Nyitott Kapuk, a Széchenyi István Egyetem 
nyílt napja. A leendő hallgatókat megcélzó eseményen, ahol az egyetem karai, szervezetei is bemutatkozhattak, több 
mint ezer diák vett részt.

O
ktatás

Kíváncsi  vag y a
Téli  Olimpia
tör ténéseire?

www.gazmag.hu/sport
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Életképek -  Nyitott Kapuk a Széchenyi István Egyetemen



 További információk találhatók a www.liganet.hu, 
valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei LIGA Szakszer-
vezet hivatalos Facebook oldalán az alábbi linken: 
https://www.facebook.com/GymsMegyeiLiga?fref=ts 

Munkatársaink a felmerülő kérdések megválaszolásában 
szívesen állnak rendelkezésre a következő elérhetősége-
ken.
Személyesen a 9021 Győr, Szent István út 10/A. cím alatt.

Dömötör Edina
megyei szervező
E-mail: domotor.edina@liganet.hu

Dr. Gyurkovics Bence
érdekvédelmi tanácsadó
Telefon: 06-70/450-25-94
E-mail: gyurkovics.bence@liganet.hu

Dr. Burkus Ákos
regionális referenc, szakmai vezető
Telefon: 06-70/450-29-14
E-mail: nyugatdunantul@liganet.hu

Milyen előnyökkel járhat a szakszervezeti tagság a fiatalok számára?

  2012 októberében megalakult a Győr-Moson-
Sopron Megyei LIGA Szakszervezet. Fő célkitűzései tö-
bbek között a társadalom széles rétegeinek (elsősorban 
a munkavállalók) érdekvédelme mind jogi mind 
munkavédelmi kérdésekben, szükség esetén békéltető 
funkció ellátása, fogyasztóvédelem, ezen túlmenően a 
tagjai részére további szolgáltatások nyújtása.
 A szervezet nemcsak azok számára jelenthet segítséget, 
akik már aktív résztvevői a munkaerőpiacnak, hiszen 
széleskörű támogatást tud biztosítani a szakképzési rend-
szerben résztvevő diákok, egyetemi és főiskolai hallgatók, 
pályakezdők részére egyaránt. A fiatalok felkarolására 
irányuló figyelem megalapozott, hiszen a munkaerőpiacon 
való megjelenésük egyre nehezebbé válik. Ebben közre-
játszik egyrészt a néhány éve hazánkba is begyűrűző gaz-
dasági válság hatása, másrészt a még hiányzó munkata-
pasztalatuk, valamint a nem kellő mértékű munkajogi 
ismereteik. Az Európai Statisztikai Hivatal, az Eurostat 
elemzése szerint 2012 szeptemberére az év elejéhez 
képest Magyarországon 3,2 százalékkal nőtt a fiatal mun-
kanélküliek aránya, így a fiatalok csaknem egyharmada, 
29,9 százaléka regisztráltan munkanélküli. Ezt az arányt 
csak Bulgária, Görögország, Lettország, Olaszország, 
Portugália, Spanyolország és Szlovákia múlta felül, és csak 
három olyan tagállam van, ahol az ifjúsági munkanélküli-
ség 10% alatt volt (Ausztria, Németország és Hollandia).  
A Liga Szakszervezetek elősegíti számukra, hogy támo-
gató társadalmi közegre találjanak. 
A fentieken túl miért éri meg taggá válni?
-> a Vodafone Flottához való csatlakozás rendkívül 
kedvező percdíjakkal történő telefonálást tesz lehetővé, 
havi párezer forintért, flotta tagokkal ingyenesen
-> egy átlagos biztosításhoz képest jóval kedvezőbb cso-
mag vehető igénybe, egyénre szabott összetétellel
-> a tagkártya által egyre több helyen biztosított a ked-
vezményes vásárlás lehetősége

Dömötör Edina
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Meghívó – Műegyetemi fiatalok az űrben
 A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
és a Magyar Asztronautikai Társaság a Masat-1 műhold 
második születésnapja alkalmából „Műegyetemi fiatalok 
az űrben” címmel rendezvényt szervez a Műegyetemen 
2014. február 13-án, amelyen minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.

 14.30-kor – amennyiben az időjárás engedi – rá-
dióamatőrök felbocsátanak egy héliumos ballonra helye-
zett jeladót a BME I épülete elől, amely a „Happy Birt-
hday Masat-1″ üzenetet fogja sugározni.

 A 15.00-kor kezdődő előadásokon többek között 
szó lesz a Masat-1 műhold elmúlt éves eredményeiről, az 
Európai Űrügynökség által meghirdetett rakéta- és bal-
lonkísérletek műegyetemi sikereiről, valamint a műholdas 
adatok kutatási és gyakorlati alkalmazásairól.

 A Műegyetem hallgatói és fiatal kutatói nem csak 
szóbeli előadásokat tartanak, hanem 16.30-17.30 között 
poszterek segítségével, kötetlen beszélgetésen is beszá-
molnak érdekes eredményeikről.

 A BME I épületében ezen a napon reggel 10-től 
megtekinthető lesz a Magyar Asztronautikai Társaság 
„Világűr emberközelben” című kiállítása, valamint bemu-
tatásra kerülnek a Masat-1 műholddal kapcsolatos relikvi-
ák is.

Időpont: 2014. február 13. csütörtök, 15.00-18.00
Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem I. épület, I.B.025.
(1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.)

A rendezvény programja:
14:30 Ballon engedése a Masast-1 születésnapjának tiszte-
letésre az I épület elől
15:00 - 16:30 Előadások (I.B.025)

Levezető elnök: Bacsárdi László, a Magyar Asztronau-
tikai Társaság főtitkára
Megnyitó – Kovács Kálmán, a BME EIT igazgatója
Köszöntő – Solymosi János, a Magyar Asztronautikai 
Társaság elnöke
A Masat-1 elmúlt egy éve (Dudás Levente, BME VIK)
Masat-1 hatása és jövőképe (Horváth Gyula, BME 
VIK)
Űrbiológia a felhők fölött (Grósz Veronika, BME 
VIK)
Mit csinál a Gekko egy rakétán? (Lőrinczi Ottó Bo-
tond, BME VIK)
GPS, a műholdas helymeghatározás eszköze és egyéb 
széleskörű alkalmazásai (Tuchband Tamás, BME 
ÉMK)
Műholdakkal az olvadó antarktiszi jég nyomában (Kiss 
Annamária, BME ÉMK)
Számítógépes pályatervezés a Naprendszerben (Varga 
Gábor, BME GPK)
Poszter-előadások egy percben (felkért poszter-elő-
adók rövid ismertetője)
Zárszó: Vajta László, a BME Villamosmérnöki és In-
formatikai Kar dékánja

16:30 Masat-1 relikviák bemutatása (I. épület, aula)
16:40 - 17:30 Poszter-előadások és kötetlen beszélgetés (I. 
épület, aula)
10:00 - 17:00 Kiállítás a Magyar Ausztronautikai Társaság 
„Világűr emberközelben” című poszter-kiállítása és mű-
egyetemi kutatások bemutatása

(Forrás: Masat-1 csapat, http://cubesat.bme.hu/)
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Subby Snake: Miki emléke
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 Emlékeztek Mikire? Kérdezte az utcán egy barna 
zsákos a fekete hosszú hajú srácot, akinek a haja volt feke-
te, nem ő; ahogy a másiknak is a zsákja volt barna, nem ő. 
Mentségemre: semmi bajom a feketékkel és a barnákkal; 
nem én tehetek róla, hogy előbbi fehér bőrrel született és 
fekete hajjal, utóbbi pedig barna zsákkal.
 A hobbit nem kapott választ a kérdésére, ezért 
hazament a vendéglőből… A jelenlévők viszont mind 
emberek voltak, a zsákosnak piros ruhája és fehér sza-
kálla volt, épp hazafelé tartott Északra, hiszen a tél már 
megérkezett. Mivel jócskán elmúlt január fele, éppen ideje 
volt már.
Mivel a srác válasz nélkül továbbsétált, a zsákos újra fel-
tette kérdését, ezúttal hangosabban.
- Viki? Milyen Viki? – kiabálta a telefonjába egy idős 
hölgy a vonaton.
A vonat persze mérföldekre volt a helyszíntől, így nem 
játszik szerepet a történetben. A helyszínen viszont az 
alábbi történt:
- Nem! – válaszolta egy zsémbes öregember a zsákosnak 
fagyos hangon.
Miután a vörös ruhás, akinek családjában bizonyára jelen 
volt az orosz vér is, leolvasztotta az arcáról a jeget egy 
hajszárítóval, megkérdezte, hogy meséljen-e róla.
- Nem! – kötötte az ebet a karóhoz a zsémbes.
A kutya persze nem örült ennek, jobban szerette a szabad-
ságát, mint egy karóhoz kötve lenni egész nap. A zsákos 
észrevette ezt, és hogy megnyugtassa a kutyát, vodkával 
kínálta, aki örömmel elfogadta, udvariasan megköszönte 
és ledöntötte az üveg felét. Mivel az üveg nem erre lett ki-
találva, a felső része leesett a földre, aminek a zsákos nem 
örült. Ez volt a kedvenc üvege.

A kutya ezután az üveg aljából kitöltött magának egy 
felest és ledöntötte a torkán, ezúttal rendeltetésszerűen. 
Nem bírhatja túl jól az italt, szinte azonnal elaludt; nyug-
tázta a zsákos. Ezután eltette az üveg alját a kabátzsebébe, 
hátha még jó lesz valamire – csak vigyázni kell, ki ne foly-
jon a maradék – a nyugtát pedig odaadta a zsémbesnek, 
aki kedvesen megköszönte és két puszit adott a kislány 
arcára.
 A zsákos eközben megsimogatta a fához kötözött 
alvó birkát, majd felült egy kerékpárra és lassan elhajtott.
Mivel Mikire senki nem emlékezett, az emlékképe szerte-
foszlott. Ez igen fájdalmas volt számára, hiszen szerette 
azt a képet. Később örömmel nyugtázta, hogy 72 példá-
nya van még belőle, de erről most még nem tudott, így 
fájdalmában sírva fakadt. Eközben megérkezett Miki is 
Mikivel és megpróbálták megvigasztalni Őt. Ő teljesen 
reménytelen volt, úgyhogy inkább Mikit próbálták meg-
vigasztalni, ami viszonylag gyorsan sikerült nekik. A meg-
őszült és szakálas Miki Mikivel és Mikivel elindult szoká-
sos téli bevásárló körútjára. Útközben melegük lett, ezért 
levették a rövidujjút és bementek egy fagyizóba…
 A strandon találkoztak Vikivel is, akinél egy barna 
zsák volt és a vasútállomásig kísérte őket. Ezután annyira 
felgyorsultak az események, hogy nem tudom leírni, mert 
az a sebesség már kívül esik a legjobb számítógépek fel-
dolgozási sebességén is.
 Egy kislány megszólította a kerékpáron hala-
dó zsákost, de valami olyan nyelven beszélt, amit senki 
nem értett. Ezután szomorúan elindult és találkozott egy 
zsémbes öregemberrel.
 Ezek után az alvó kutya felébredt és felkeltette a 
birkát is, a zsákos pedig elkerékpározott.

A szerző korábbi nagy sikerű, „Miki karácsonya” címet viselő novellájának (GazMag 2011. I. évfolyam 3.szám, december) folyta-
tása. (A szerkesztő)
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Orosz Dávid Péter: Álom előtt



Viccek
Bemegy a szexis diáklány a professzor irodájába, becsuk-
ja az ajtót maga mögött, leül a székre, miniszoknyájából 
kivillannak a combjai.
- Professzor úr, bármit megtennék, hogy átmenjek a vizs-
gán!
A professzor végigméri.
- Bármit?
A lány előrehajol, érzékien búgja:
- Igen, bármit!
- Akkor próbáljon meg tanulni.

A skót kisgyerek lelkendezve megy haza.
- Képzeld apa! Ma spóroltam 2 fontot.
- Hogyan kisfiam?
- Az iskolából hazafelé nem ültem fel a villamosra, hanem 
szaladtam utána.
- Jajj de hülye vagy fiam, miért nem taxi után szaladtál? 
Akkor sokkal többet spóroltál volna.

A fuvarozó vállalatnál beszélget két barát:
- Miért rúgták ki Kropacseket?
- Mert kopogtatás nélkül ment be az igazgató irodájába.
- És? Más is bement már!
- De ő kamionnal.

A rendőr vonaton utazik. A mellette levő ülésen egy fiatal 
pár ül. Egyszer a lány így szól a fiúhoz:
- Úgy fáj a homlokom.
A fiú megcsókolja a lány homlokát, mire a válasz:
- Már nem is fáj.
Kis idő múlva a lány ismét rákezd:
- Úgy fáj a fogam.
A fiú szájon csókolja a lányt, mire a reakció:
- Már nem is fáj.
A lány tovább kacérkodik:
- Úgy fáj a vállam.
Újabb csók, újabb válasz:
- Már nem is fáj.
Odafordul a rendőr a fiúhoz:
- Elnézést, doktor úr, aranyeret nem gyógyít?

Egy férfi betér egy étterembe egy struccal a nyomában, 
leül és rendel:
- Kérek egy hamburgert, sült krumplit és egy Coca-Colát. 
- Majd megkérdezi a struccot: - És te?
- Ugyanazt - így a strucc. Néhány perc múlva a pincérnő 
visszatér a rendeléssel és a számlával.
- 6 dollár 40 - mondja. A férfi belenyúl a zsebébe és szá-
molás nélkül átadja a pontos összeget.
A következő nap újra bejönnek, ugyanazt rendelik, és 
ugyanúgy kifizeti a férfi a pontos összeget. A következő. 
napokban ugyanez megismétlődik még négy-öt alkalom-
mal. Egy péntek este ismét megjelennek.
- A szokásosat? - kérdezi a pincérnő.
- Nem, ma péntek van, kérnék egy steaket és tört krumplit 
- közli a férfi, és a strucchoz fordul:
- És te?
- Ugyanazt - hangzik a válasz.
Néhány perc múlva a pincérnő visszatér a rendeléssel és 
közli a számla összegét:
- 32 dollár 50.
A férfi belenyúl a zsebébe, és ismét számolás nélkül átadja 
a pontos összeget. A pincérnő nem tudja visszatartani a 
kíváncsiságát és megkérdezi:
- Bocsásson meg, uram, hogy lehet az, hogy önnél mindig 
a pontos összeg van?
- Évekkel ezelőtt kitakarítottam a padlást és találtam egy 
öreg lámpát. Megdörzsöltem, kijött belőle a dzsinn és fela-
jánlotta, hogy teljesíti két kívánságomat. Az első kíván-
ságom az volt, hogy ha valaha is kell fizetnem valamiért, 
mindig legyen a zsebemben a pontos összeg.
- Briliáns, más emberek kértek volna egymillió dollárt, de 
így maga gazdag fog maradni egész életén át.
- Ez így igaz, mindegy, hogy egy liter tej vagy egy Rolls-
Royce, az összeg mindig ott van, ha kell.
- Megkérdezhetem, hogy kerül ide a strucc?
- A második kívánságom egy feltűnően magas pipi volt, 
hosszú, izmos combokkal.
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