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 Már az év harmadik hónapjánál tartunk. Bár a tavasz csillagászatilag csak már-
cius 21-én kezdődik, a jó idő már lassan visszatérő vendég lesz errefelé, és az első 
magyar műhold is már több, mint két éve kering bolygónk körül.
 A jó idő kezdetével egyre több rendezvénnyel találkozhat az ember. Bár a sza-
badtéri programokra azért még várni kell (nagyjából egy hónapot), aki szeretne, az 
találhaz magának érdekes programot. Többek között az MKT GYISZ is szervez egy 
StartUp konferenciát a hónap második felében, illetve már lehet jelentkezni az április-
ban megrendezendő FIKOT-ra is.
 Ha azonban van valaki, aki ilyenkor még nem nagyon szeretne rendezvényekre 
járni, az értesülhet mindenről a GazMag hasábjaiból, hiszen továbbra is mindenről 
beszámolunk nektek. A márciusi lapszámhoz az egész szerkesztőség nevében kívánok 
jó olvasást!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek

A Magyar Földrajzi Társaság rendezvénye
A Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztálya követ-
kező rendezvényének vendége Dövényi Zoltán, aki a 
„Munkaerőpia és migráció az Európai Unióban, különös 
tekintettel a visegrádi együttműködés országaira” című 
előadást tartja meg.
Időpont: 2014. március 25. Kedd 15:00
Helyszín: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Ta-
nácsterem (9022 Győr, Liszt Ferenc u. 10.)
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

A turizmus hozama és ára
A turizmus hozama és ára - háború és béke. Ezzel a 
címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági Társaság 
Kultúra-gazdaságtani Szakosztályának meghívására Ru-
bovszky András turisztikai szakértő 2014. március 21-
én, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti 
Központ (Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) előadóter-
mében.
Az előadó jogász, turisztikai szakértő, 15 évig volt a 
Gellért Szálloda igazgatója, több periódusban a Magyar 
Szállodaszövetség, valamint a Magyar Egészségturizmus 
Marketing Egyesület elnöke. Előadásában a turizmus 
gazdasági, kulturális, társadalmi, egészségügyi és poli-
tikai hatásait vizsgálja nemzeti reprezentatív országos, 
regionális, kistérségi példák bemutatásával, nemzetközi 
kitekintéssel. Kiemeli a gasztronómia „ízeinek” kulturá-
lis jelentőségét. Rámutat a turizmus negatív hatásainak 
következményeire, mint a helyi kultúra lakáj funkcióba 
kerülésére, keresi a megoldást a turizmus jelenlegi prob-
lémáira.
(Forrás: www.mkt.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)

Az EU keleti partnersége
Az Európai Tanulmányok (Európa 2002) Alapítvány az 
UniCredit Bank együttműködésével 2000 november-
ében indította el az európai uniós tagságra való magyar 
felkészülés, majd az Európai Unió és az európai integ-
ráció aktuális kérdéseivel foglalkozó havi rendezvényso-
rozatát, az Európa Klubot. A sorozat soron következő 
rendezvényén, 2014. március 18-án, kedden 17 órától Az 
EU Keleti Partnersége - gazdasági érdekek és lehetősé-
gek címmel Szigetvári Tamás, az MTA Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpontja Világgazdasági 
Intézetének tudományos főmunkatársa tart előadást Bu-
dapesten, az UniCredit Bank székházában (Budapest V. 
kerület, Szabadság tér 5-6.).
A szervezők kérik, hogy az érdeklődők a részvételi szán-
dékukat 2014. március 17-ig jelezzék a budai.kristof@
zskf.hu e-mail-címen.
(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
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2014. március 31-ig

és a tavaszi



Szavazás

Vezetői Hétvége

Tóth Marcell

A délután során szervezetfejlesztésről illetve egy újonnan 
kidolgozandó minőségbiztosítási és szervezetértékelési 
rendszerről szólt a beszélgetés. A vasárnapi program ré-
szeként Dr. Benda József, az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet főigazgatói főtanácsadója és trénere tartott elő-
adás a szervezetek vezetőinek. A rendhagyó és interaktív 
előadás során az önismeretről illetve a kommunikációs és 
vezetői kompetenciák fejlesztésének lehetőségeiről sze-
rezhettek hasznos információkat a résztvevők.
A hagyományokhoz híven az MKT Győri Ifjúsági Szer-
vezete is részt vett a rendezvényen, Győrt két ember kép-
viselte.

 A félévente megrendezésre kerülő rendezvény 
célja, hogy az orszáég különböző városaiban, és különbö-
ző egyetemein működő MKT szervezetek vezetői jobban 
megismerhessék egymást, és tapasztalatot cserélhesse-
nek. A mostani hétvégére a budapesti szervezetek (BGF 
Külker, BGF PSZF, ELTE, Corvinus) mellett Győrből, 
Miskolcról, Nyíregyházáról, Szegedről, Veszprémből és 
Zalaegerszegről is érkeztek MKT-sok, illetve a határon 
túli testvérszervezetek (Erdély, Vajdaság) is képviseltették 
magukat.
 A pénteki nap az ismerkedésről szólt, játékos fel-
adatokkal és csapatépítéssel telt az idő. A szombati nap 
a szakmai része szokott lenni a hétvégének, ezúttal sem 
volt másként. A szervezetek beszámoltak ténykedésükről, 
rendezvényeikről, valamint szóba került az idei FIKOT 
is, amelynek Zalaegerszeg lesz a házigazdája.

Megtartotta szokásos Vezetői Hétvégéjét a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottsága. A rendezvényre 
2014. február 28. és március 1. között került sor Budapesten, a Csillebérci Ifjúsági Szabadidő Központban.
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Hogy sikerült a vizsgaidőszak?

Nagyon jól sikerült. Soha rosszabbat!

Jól sikerült, elégedett vagyok a
teljesítményemmel.

Elfogadható, de lehetett volna jobb is.

Nem sikerült túl jól.

Nagyon rosszul ment, ez nem az én
vizsgaidőszakom volt.



Két éves a Masat-1

 Az egységnyi méretű cube sat (azaz 10x10x10 
cm-es, kocka alakú műhold) már több, mint két éve ke-
ring földkörüli pályáján, és már több, mint 10.000 kört 
tett meg bolygónk körül.
 Az első magyar műhold sikere abban mérhető, 
hogy két éve folyamatosan kommunikál a földi állomás-
sal, és jeleit a világ több országának rádióamatőrjei is 
rendszeresen fogják. Az utólag belekerült ki kamarának 
köszönhetően pedig számos fényképet is készít a Földről.
 Természetesen az első magyar műhold fejlesztői 
gárdája számára ezek a sikerek nem jelentik a végállomást! 
A Gschwindt András vezette csapat tagjai már a követ-
kező magyar műholdakra is gondolnak. A Masat-1-gyel 
megegyező méretű Masat-2 tervezése már elkezdődött, 
természetesen az első műhold tapasztalataival felvértez-
ve. Emellett már konkrét elképzelések vannak a Masat-
3-ra vonatkozóan is, amely a tervek szerint már nagyobb 
lesz, mint társai.

 Ezekről a tervekről, és az eddigi tapasztalatokról 
is szó volt a két éve születésnap alkalmából megrende-
zett konferencián. Azonban nem csak a műholdról voltak 
előadások, az érdeklődők (akik többségében a Masat-ot 
követő rádióamatőrök voltak) hallhattak előadást egyéb 
űrprojektekről, GPS geodéziáról, számítógépes pályater-
vezéstől, szenzorok nyomon követéséről idegen égiteste-
ken, űrben történő sugárzásmérésről, biztonságkritikus 
szoftverfejlesztésről és a mobiltelefonok szabadesésének 
szabályozásáról is.
 Az előrejelzések szerint a Masat-1 műhold még 
nagyjából egy évig fog keringeni a Föld körül, utána pá-
lyájából adódóan eléri a légkört és elég.

Tóth Marcell

Február 13-án ünnepelte pályára állásának 2 éves évfordulóját Magyarország első műholdja, a Masat-1. A műhold 
születésnapja alkalmából egy egész délutános rendezvénnyel várták az érdeklődőket a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen.
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Példaképek

 A Példakép Alapítvány évente választ 50 sikeres 
fiatal magyar vállalkozót, akit példaképként állíthat a vál-
lalkozói létet megcélzó emberek közé. Az 50 főből 25-en 
Győrbe, azon belül a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubba 
is ellátogattak.
 A rendezvény egyik vendége Scheidler Balázs 
volt, aki cége, a BalaBit rövid történetét mesélte el, vagyis 
azt, hogy hogyan lett egy kollégiumi garázsban berende-
zett kis IT cégből több milliós, komoly partnerekkel ren-
delkező vállalat.

Az ő előadásával azonban ki is fújt a rendezvény előadás-
jellegű része, ezután ugyanis konferenciabeszélgetések 
következtek. Az első csoportban az IT-szektor öt kép-
viselő válaszolt a feltett kérdésekre, majd őket követte öt 
nem IT vállalkozó. A példaképek kerekasztalánál érdekes, 
tanulságos, és a közönség számára sokszor szórakoztató 
módon folyt a beszélgetés. Több szakembert, több vállal-
kozást, több nézőpontot is megismerhetett a közönség.
 Aki részletesebben is kíváncsi arra, hogy kik a pél-
daképek, vagy esetleg ötletet szeretne meríteni tőlük, az 
látogasson el a Példakép Alapítvány honlapjára, a www.
peldakep.hu oldalra.

Tóth Marcell

A Példakép Alapítvány országjárásának első állomásául Győrt választotta. A várost február 20-án látogatták meg az 
alapítvánnyal együttműködő vállalkozók, azaz a példaképek. V

állalkozás



Életképek -  Salzburger So sieht’s aus!



Életképek -  Salzburger So sieht’s aus!



 Végezetül arra a kérdésünkre, hogy miért javasol-
ná a versenyen való részvételt, az alábbi választ kaptuk: 
„A versenyzők egy valós cég valós problémájával foglal-
kozhatnak, teljesen életszerű szituációban, valamint olyan 
cégek előtt prezentálhatnak, mutathatják meg tudásukat, 
akikkel a jövőben kapcsolatot is építhetnek.”
 A verseny első napján ismerkedhettek meg a 
résztvevők az esettanulmánnyal. A második napon dol-
gozhatták ki megoldási javaslatukat. Ezen nap estéjén 
előzsűri válogatása által jutott tovább 12 csapat, akik vé-
gül a harmadik napon prezentálhatták is munkájukat.

Az OPEV teljes eredménylistája:

1. Babes Bolyai Egyetem
2. Közép Európai Egyerem 
3. Pécsi Tudományegyetem
4. Miskolci Egyetem
5. BGF Pénzügyi és Számviteli Kar
6. Szent István Egyetem (Békéscsaba)
7. Budapesti Műszaki Egyetem
8. Budapesti Corvinus Egyetem
9. Szent István Egyetem (Gödöllő)
10. Széchenyi István Egyetem
11. Károly Róbert Főiskola
12. BGF Külkereskedelmi Kar
13. Nyugatmagyarországi Egyetem
13. Selye János Egyetem
13. Szegedi Tudományegyetem

Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny

 Az OPEV harmadik napján, a záróünnepséget 
és egyben eredményhirdetést a főszervező, Dr. Kovács 
Gábor egyetemi adjunktus nyitotta, aki kiemelte, hogy ez 
nem pusztán egy verseny, egyben közösségteremtő ren-
dezvény is. Majd Dr. Papp Ilona dékán asszony szavait 
hallhattuk, aki egy projekt elkészítésében az időtényező 
fontosságára hívta fel a figyelmet. Végül a két csoport 
részére készített esettanulmány ötletgazdái mondták el 
véleményüket, és kiemelték, hogy aki a versenyen részt 
vesz, és jól teljesít, arra egy idő után valaki felfigyel. 
 Az esettanulmányi versenyen összesen 15 egy-
etemi és főiskolai csapat mérette meg magát, ezek közül 
kettő külföldi, egy szlovákiai és egy erdélyi – tudtuk meg a 
verseny egyik főszervezőjétől, Rauscher Katától, keresk-
edelem és marketing szakos, harmadéves hallgatótól, a 
Kautz Gyula Közgazdasági Szakkollégium tagjától. Az 
eredményhirdetés után rövid interjút készítettünk.
 Kata első alkalommal vett részt a verseny meg-
szervezésében, amiben főképp a tapasztalatszerzés, a 
kihívás, valamint a vállalatokkal való kapcsolatfelvétel 
lehetősége motiválta. Többek között azt is megtudtuk 
tőle, hogy már szeptemberben kezdődtek a szervezési 
munkák. Amely főképp olyan feladatokból állt, mint az 
egyetemekkel, főiskolákkal való folyamatos kapcsolattar-
tás, szponzorok felkutatása, feladatok koordinálása. Az 
infrastrukturális szervezésben társa, Stifter Viktória volt 
segítségére. Ezen túlmenően a zsűri felkérésében is, akik 
az alábbi cégek képviseletében érkeztek: Cotech Kft., 
Busch-Hungaria Kft., Magyar Posta Zrt., RÁBA Jármű-
ipari Holding Nyrt., Graboplast Zrt., Audi Hungaria Mo-
tor Kft., MASPED Logisztika Kft.

Dömötör Edina
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Immár tizenkettedik alkalommal rendezte meg az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyt a győri Kautz Gyu-
la Közgazdász Szakkollégium. A három napos (február 7-9.) rendezvénynek - mint minden évben - a Széchenyi 
István Egyetem volt a házigazdája.



abas 360˚ workshop

 A piacon található számos vállalatirányítási rend-
szer közül az abas elsősorban a KKV-szektorban tevé-
kenykedő vállalatokat célozza meg. Idei első workshop-
jának résztvevői is első sorban kis- és középvállalkozások 
vezetői voltak.
 A március 6-i rendezvényt Hoffer István, az In-
terJNet Kft. - abas Magyarország ügyvezető - tulajdono-
sa nyitotta meg. Előadásában kitért arra, hogy a nyugat-
magyarországi régió gazdasági erejének fontos pillérei az 
itt jelenlévő multinacionális vállalatok, akiknek sok helyi 
KKV szívesen a beszállítójává válna. Azonban a zömében 
nyugati nagy cégek (többek között az Audi is) elvárják be-
szállítóiktól, hogy minden adat bármikor visszakövethető 
legyen. Ezzel kimondva - kimondatlanul is arra céloznak, 
hogy a kockás papíron vezetett számolások ideje lejárt, 
ők olyan céggel keresnek partnerséget, aki rendelkezik 
megfelelő vállalatirányítási rendszerrel. Az ERP egy fon-
tos funkciója kell, hogy legyen manapság a dokumentum-
kezelés, hiszen a mai világban időnk 25 százaléka adatok 
keresésére megy el.
 A workshop természetesen nem csak az aktuális 
helyzet elemzéséről szólt, a résztvevők betekintést nyer-
hettek az abas rendszer működésébe is. 

Egy tetszőleges termék (piros pöttyös bögre) esetében a 
megrendeléstől a kiszállításig tartó folyamatot követhet-
tük végig, majd az értékesítés lépései is bemutatásra ke-
rültek.
 Haladni kell a korral is! A mai világban a mobil 
munkaerő létszáma 1,3 milliárd fő. Egy asztali számító-
gépre (beleértve a laptopot is) három mobileszköz jut. 
Ezek a számok a jövőben csak nőni fognak. Lépést tartva 
ezekkel a tendenciákkal immár az abas is elérhető mobil-
alkalmazással. A tabletekre és mobiltelefonokra készített 
verzió használatát szintén láthatta a közönség, egy élet-
szerű példán keresztül mutatták be, hogy milyen egyszerű 
a kezelése.
 A szakmai programokon kívül a workshopon sor 
került egy eléggé rendhagyó előadásra is. Falk György, az 
abas-al együttműködő Varinex Zrt. igazgatósági tagja a 
3D nyomtatásról, és annak ipari felhasználásáról tartott 
érdekes előadást. Olyan technológiákat mutatott a hallga-
tóságnak, amivel a többség még nem találkozott.

Az abas a szerethető vállalatirányítási rendszer – így szól az abas nevű ERP szlogenje. A tendenciák azt mutatják, 
hogy akár szeretik a cégek a vállalatirányítási rendszereket, akár nem, előbb-utóbb szükségük lesz rá. Többek között 
erről szólt az abas első idei workshopja, amely Győrben került megrendezésre.

Tóth Marcell



What can I do?
 Logmein, Ustream, Prezi... ezek ma már minden-
ki számára ismert olyan hazai vállalkozások, start up-ok, 
melyek méltán lehetnek büszkék arra, amit eddig letettek 
az asztalra. Azóta mintha valami elindult volna itthon, a 
vállalkozói kedv megerősödött, az alkotói tevékenység 
felélénkült, a digitális forradalomnak köszönhetően eddig 
elképzelhetetlen léptekben hihetetlen gyorsasággal jön-
nek létre újabb és újabb startup közösségek. Ilyen a győri 
testvérpár által létrehozott What can i do is, amely olyan 
innovatív ötletet valósít meg, amely az ötletből terméket, 
a termékből sikercéget szeretne létrehozni, s melyhez jó 
úton jár.
 A tavaly októberben létrehozott programajánló 
ötlete egy nemrégiben külföldről hazatérő győri lány fejé-
ből pattant ki.
 Az What can I do? egy internetes oldal, ami azzal 
a céllal jött létre, hogy a győrieknek és a külföldieknek 
segítséget nyújtson szabadidejük változatos eltöltésében. 
Az oldal programajánlóként funkcionál lefedve ezzel a 
győri kulturális- és sporteseményeket, szórakozási lehe-
tőségeket, hagyományőrző- vagy éppen különleges üzlet-
helységeket, szálláslehetőségeket és a gasztronómia terü-
letén kiemelt fontosságú éttermeket. 

Az oldalt a felhasználók is alakítják, miközben az általuk 
küldött programlehetőségek egy szűrőn esnek át. Így 
csak minőségi és igényes fotók, anyagok kerülnek fel az 
oldalra. Az oldal másik része, az tulajdonosok által aján-
lott helyekből és programokból áll. Az oldal több nyelven 
elérhető, így a Győrbe látogató külföldi turisták és ide lá-
togatók számára is hasznos lehet.
 Jelenleg fejlesztés alatt áll a What can I do? mo-
bilos alkalmazása, mely márciustól elérhető lesz mindenki 
számára. A jövőbeli terveik között szerepel, hogy szeret-
nénk több hazai és külföldi versenyeken is megméretni 
magukat, hiszen az a cél, hogy ilyen formában is megáll-
ják a helyünket külföldön is.
 Az oldalt az alábbi címen lehet megtalálni: 
https://www.facebook.com/pages/What-can-i-do-in-
Gy%C3%B6r/634493213286638
 Az cég indulásakor sok segítséget kaptak a Fiatal 
Vállalkozók Országos Szövetségétől (FIVOSZ). A gyü-
mölcsöző kapcsolat eredményeként a What can I do? ala-
pítóját, Németh Nikolettet választották a FIVOSZ győri 
női bizottságának vezetőjévé. A továbbiakban a vele ké-
szült interjút olvashatjátok.
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What can I do?
Mikor döntötted el, hogy vállalkozó leszel?
Mindig is tudtam és éreztem, hogy az átlagnál azért jóval 
kreatívabb vagyok, és hogy ilyen szokványos munkarendű 
idő- és munkabeosztás nem fogja kielégíteni az elvárása-
imat. Mindig valami többre vágytam, még kiskoromban, 
ha visszaemlékszem, fogtam egy könyvet, és összeírtam, 
hogy miket szeretnék majd megvalósítani. Ezek nagy 
része saját termék vagy szolgáltatás volt, már ilyenekről 
álmodoztam akkor is. Hazatérve külföldről nem úgy vol-
tam vele, hogy akkor most én vállalkozó leszek. Ez ko-
rántsem így történt, egyszerűen láttam kint is a szaktársa-
im példáit, hogy hogyan lehet valami jót felépíteni, és ez 
érdekelt igazán. Csak az ötlet hiányzott hozzá. De aztán 
tavaly októberben egyszerűen csak bevillant az ötlet is, 
így hát nem nagyon volt kérdés számomra hogy mit kezd-
jek vele. Nekem még azt is nehéz volt kitalálnom, hogy 
milyen irányban tanuljak tovább annak idején, ugyanis 
egy csomó minden érdekelt es foglalkoztatott, 

és nehéz volt kiválasztani, hogy mi áll hozzám a legköze-
lebb. De úgy tűnik, nem volt rossz döntés az sem.
A közvetlen környezeted (család, barátok) mennyire 
támogatnak ebben?
A családom szerencsére támogat ebben, nem mondják, 
hogy ne csináljam. Vannak, akik kételkednek, de őket 
meg mindig próbáljuk meggyőzni, hogy mi azok között 
leszünk, akiknek sikerül is. Legalábbis mindent megte-
szünk ennek érdekében.
Mik voltak a legnagyobb nehézségek az induláskor?
Ezek inkább jogi és szakmai kérdések voltak, amiknek 
nagy részéhez szakmai segítségre volt szükségünk, hogy 
megoldjuk őket. Ezek nagy fejtörést okoztak nekünk, de 
sikerült áthidalni ezeket is szerencsére. Egyébkent meg 
az idő a legnagyobb ellenfelünk, a sok hivatalos ügy elin-
tézése szánt idő. Ez az, ami kissé hátráltatott bennünket.



Melyek azok a tulajdonságaid, készségeid, amelyek 
a leginkább sikeressé tesznek vállalkozóként?
Hm, hát ez egy jó kérdés. Így belegondolva szerintem 
elég összetett személyiséggel rendelkezem, talán ami min-
denhol elég meghatározó, hogy emberileg milyen vagy. 
Én a tapasztalatok alapján elég jó természetű ember va-
gyok, próbálom mindenben a jót látni, optimista vagyok 
és próbálom mindenkiből kihozni a maximumot, ha már 
viszonylag gyorsan látom mások hibáit. :) A gyors alkal-
mazkodóképesség az mindenképp fontos, főleg egy ilyen 
területen, amikor sok emberrel dolgozol együtt es neked 
kell kiválogatnod a legmegfelelőbbeket egy adott feladat-
ra. Ehhez meg egy olyan fokú emberismeret szükséges, 
ami csak tényleg kevesekben van meg. Hála istennek eb-
ben nem szenvedek hiányt. A tanult dolgok alkalmazása 
is nagyon fontos, de mindezt áthelyezni a gyakorlatba, az 
már egy külön művészet. Talán még az, hogy tudom, mit 
szeretnék elérni, hogy hol lehetnek a buktatói, és hogy 
én ehhez képest most hol vagyok, és hogyan juthatok el 
odáig. Ehhez kell egyfajta életszeretet és a munkához való 
alázat, rengeteg kitartás és kemény munka. Ha ehhez még 
jó kommunikációs képességek társulnak, és mindazt, amit 
szeretnél, jól át tudod adni a másiknak, akkor már nagyon 
jó úton jársz, hogy sikerüljön is, mindaz, amit elterveztél.
Ki a példaképed? (Akár üzleti életből, akár máshon-
nan.)
Példaképeim azok a magyar startup vállalkozok, akiknek 
sikerült egy jó ötlettel sikereket elérni itthon és külföldön, 
és akik nagyfokú hírnévre is szert tettek az általuk kitalált 
termék vagy szolgáltatás által. Rájuk mind felnézek. Ne-
veket nem szeretnék említeni, de van köztük tipográfus, 
cipő gyáros, designtermék tervező, és még sorolhatnám. 
De akik igazi példaértékű munkát folytatnak, és akikre 
igazán felnézek, ők azok a volt szaktársaim, akik még 
egyetem alatt belevágtak saját üzleti elképzeléseik megva-
lósításában és mára már sikeres vállalkozók. Ha még látod 
is az ilyen folyamatokat és a részese is lehetsz valamennyi-
re, vagy akár befolyással lehetsz a munkájukra, az nekem 
nagyon nagy inspirációt adott es ad is a mai napig.
Egyesek azt mondják, hogy a nőknek nehezebb ér-
vényesülni az üzleti életben. Neked mik a tapaszta-
lataid ezzel kapcsolatban? Esetleg találkoztál már 
pozitív vagy negatív megkülönböztetéssel emiatt?

Hogy a nőknek nehezebb érvényesülni az üzleti életben, 
ezzel kapcsolatban én még negatív tapasztalatokat nem 
szereztem, de lehetséges, hogy azért, mert tényleg vala-
hogy mindig próbálom helyén kezelni az adott helyzetet, 
szituációt, nem szeretek csalódást okozni embereknek. Az, 
hogy nő vagyok, még eddig sehol sem volt eddig hátrány. 
Sőt, mivel tényleg szeretek emberekkel foglalkozni, és ez 
kisugárzik a megjelenésemen es belső világomon is, ed-
dig pozitív visszajelzéseket kaptam az üzleti életben, nem 
éreztem semmilyen megkülönböztetést, vagy, hogy emiatt 
máshogy kezelnének.
Kik az oldal elsődleges célközönsége?
Legfőbb célcsoportunk olyan Győrbe látogató turisták, 
akik a megszokott belvárosi idegenvezetésen és múzeum 
bejárásokon túl, meg szeretnék ismerni Győr igazi, másik 
oldalát is. Az újonnan nyílt vendéglátó ipari egységeket, üz-
lethelységeket, előadásokat, Győr éjszakai életét és így to-
vább. Célcsoportunk másik részét képezi a győri lakosság, 
főként a 18-25 éves korosztály, az egyetemisták. Minden 
olyan itt élőnek, vagy ide látogatónak szeretnénk segítséget 
nyújtani, akik nem tudják, hogy akár egy átlag pénteki vagy 
szerdai napon vagy hétvégén mit is lehet Győrben csinálni, 
mivel tudjuk szabadidőnket változatosan kitölteni.
Merrefelé, mely városokba szeretnétek terjeszkedni?
A határhoz közeleső nagyvárosban, Bécsben szeretnénk 
tovább terjeszkedni többek között, de tervezzük más na-
gyobb városokban is a terjeszkedést, mint például Berlin-
ben.
Ki küldhet be programot, és milyen jellegű informáci-
ókat vártok elsősorban?
Programokat bárki beküldhet, kortól és érdeklődési te-
rülettől függetlenül várjuk minden Győrben élő részéről 
tippjeiket, ajánlásaikat, hogy hova érdemes menni, mit ér-
demes megnézni. Ez lehet egy klassz tér, vagy hely a város-
ban, aminek különleges a hangulata, vagy egy kávézó, egy 
érdekes rendezvény a könyvbemutatón a színházi előadá-
son a szórakozási lehetőségen át szinte minden.
Nemrég felkértek, hogy legyél a FIVOSZ női bizott-
ságának a vezetője. Mik a terveid ezzel kapcsolatban?
A FIVOSZ női bizottságának vezetését azért vállaltam el, 
hogy ezáltal támogatni tudjuk a hasonló, vállalkozó szelle-
mű tehetséges fiatalokat, hogy munkánkkal példaértékűek 
lehessünk mások számára is.

Tóth Marcell
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Salzburger So sieht’s aus!

 Úgy egy hónapja költöztem Salzburgba, Auszt-
ria nyugati részére, a Német határ mellé. Salzburg, egy 
nagyjából Pécs méretű város, 150,000 lakossal. A Salzach 
folyó, illetve a környező hegyek völgyeiben épült, fejlett 
város.
 Mikor az ember az Osztrákokra gondol, általá-
ban a megújuló energiaforrások, a magas fizetések, és a 
síelés jutnak eszébe, de hogy is megy ez? Azért valahogy 
a szomszéd fűje mégis csak mindig zöldebb. Cikkemben 
igyekszek a dolgokat valósághűen feltüntetni, és vala-
mennyire árnyaltabb képet festeni Ausztriáról, hisz azért 
itt sincs kolbászból a kerítés, ellentétben az általánosan 
terjengő hírekkel.
 Idefelé amit furcsálltam, hogy ezen a környéken 
nincsenek szélerőművek, sőt, kb szél sincs. Az elmúlt egy 
hónapban nagyjából háromszor fújt a szél, akkor is csak 
enyhe szellő volt. Ennek megfelelően ezen a környéken 
szélerőművek sincsenek, viszont az osztrákok már itt 
megleptek. Sok ház tetején ott a napelem, ezenfelül víz-
erőműveket is előszeretettel használnak. Itt az embernek 
egy nagy gát, duzzasztó, és egy hatalmas tó jut az eszébe, 
de ők ennél kompaktabbak. Léteznek folyami vízrőmű-
vek is, egy megfelelően szabályozott csatornában, vagy a 
Salzach folyó partjába, a sétáló utca alá süllyesztett alag-
úton áteresztett vizet használva. Ötletes megoldás, nem?
 Érkezésem után egyből támadt egy kisebb zűrza-
var (ami még most is tart), ugyanis a levelek elkeveredtek 
a banki papírok a postán, vagy a cég nem írta alá a lakha-
tási igazoláshoz szükséges papírt (ez még most sincs kész, 
illetve ez nem egy kártya lesz, hanem egy A4 es méretű 
papír, amit persze midnig magamnál kéne tartanom, de 
kinek van A4 es zsebe?). Ezen kívül helyi egészségbiz-
tosítási kártyámat tartalmazó levelet kibontva sajnálattal 
kellett tapasztalnom, hogy „Frau” megszólítással kezdik 
azt.

 Persze nincs semmi baj, az ember bemegy a 
Krankenkasse-ba elmondja, hogy mi a baja, és a hivatal-
nok sűrű bocsánatkérések közepette pötyög vmit a gé-
pén, majd elköszön. Hirtelen nem értettem a helyzetet, 
és el kellett magyaráznia, hogy már készen is vagyunk, a 
dolgot javították. Ez így magyar fejjel kicsit nehezen fel-
fogható volt, körülbelül 40 másodperc alatt elintézett va-
lamit, amihez itthon hosszú sorbanállás és űrlaptöltögetés 
szükséges. A bankba be se mehettem személyesen, hogy 
postázzák ki újra a papíromat, elküldtek, és adtak egy tele-
fonszámot, hogy hívjam fel. Itt 5 perc értetlenkedés után 
már küldték is újra a papírokat. 3-5 nap és megjön. Még 
egy magyar fejjel felfoghatatlanul alacsony határidő.
 A fizetés és az árak. Igen, ez egy érzékenyebb 
téma, amire talán többen kíváncsiak, Ausztriában általá-
nos feltételek vonatkoznak minden munkavállalóra adott 
vállalti szegmensen belül. Így a 8.22 €-s (vasárnap ennek 
másfélszerese) órambérem miatt aggódnom se kell na-
gyon (ez itt a minimálbér, havi 1300 euró). Ettől eltérni a 
munkavállaló kárára nem lehet. Persze itt is trükköznek. 
Általános trükk, hogy nem írják be az embernek az óráit. 
Egyszerűen nem könyvelik el, utólag pedig már nem lehet 
bebizonyítani, hogy adott napon, adott órában éppen he-
lyettesíttettél/túlóráztál. Régebb óta itt élő magyarok fel-
hívták a figyelmem egy másik trükkre is: a szabadságokra.
 Ausztriában mindenkinek jár 2 hét szabadság/
év. Ez nem nő a korral, mint Magyarországon, de cseré-
be nem dolgozik az ember szombat, vasárnap (a legtöbb 
munkahelyen). Nem egy emberrel megesett, hogy elment 
szabadságra mondjuk egy hétre (5 nap), de a cég csak két 
nap szabadságot írt be, és fizetett ki neki. A többi napot 
elkönyvelték másképpen, fizetés nélküli szabadságnak, 
mintha aznap egyszerűen nem lett volna munka.
 Szóval, a szerződés aláírása és a munkaruhák át-
vétele után másnap munkába álltam, és megkezdődött az 
életem, immár egy idegen országban, vendégmunkásként.

Manapság a nyitott határok és a szabad verseny miatt nyitva áll bárki előtt egész európa, szabadon lehet jönni-menni, sokszor hal-
lani történeteket arról, hogy ki merre ment, kint milyen jó az élet, hasonlók. Egyik talán legtöbbet emlegetett ország szomszédunk, 
Ausztria. De vajon mennyi az igazság abból, amit hallani lehet, amit mesélnek, és milyen az élet idekint? Mennyi igaz a terjengő 
pletykákból, és mi az, amire tényleg érdemes odafigyelni?
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 Lakásomat a cégtől bérelem, 2 másik vendégmun-
kással együtt. 280 € /hó fejenként (ez itt egész alacsony-
nak számít, itt egy egyszobás lakás bérleti díja rezsivel, 
mindennel együtt 600 € körül szokott alakulni.)
 Aki ezen a ponton azt hiszi, hogy innentől itt az 
élet egyszerű, az téved. Általános felfogás, hogy Ausztri-
ában jól élnek az emberek, mert magas a fizetés, és ala-
csonynak az árak (vagy legalábbis nem túl magasak). Igaz, 
hogy a bolti árak nem túl magasak, amíg egy marketben 
vásárolsz, de a fizetések sem a semmiből vannak. Ami er-
refelé nagyon drága, az a szolgáltatás. Egy McMenü pél-
dául 7 €, egy Pizza 10€, ráadásul az ittenieknek a sonkás 
pizza, az sonkás pizza, azon nincs se sajt, se semmi más, 
csak sonka. Egy órai internet a netkávézóban 6€ (4€, ha 
az ember tudja hova kell menni). A bérlet, amivel mun-
kába járok, 70 € egy hónapban, és ha 2€ért kapok egy 
kiló kenyeret a boltban, már boldog vagyok, hogy olcsón 
megúsztam. Tehát ha az ember csak kijön ide lakni, akkor 
nem lesz itt sem jobb az élet, mint otthon.
 Egészen addig a pontig, amíg rá nem áll valaki 
arra, hogy nem megy el itt fodrászhoz, nem csináltat itt 
táskát, hanem megvárja, amíg felgyűlnek az ilyen dolgok, 
és ezeket otthon intézi el. Itt egy hajvágás 60-100 € körül 
alakul, ennyiből jobban megéri hazaautózni, levágatni a 
hajad otthon 1500 forintért és visszajönni. Rengetegen 
csinálják így, 2 hetente, havonta, negyedévente hazajár-
nak, és akkor intézik el az ilyen jellegű szükségleteiket. 
Így már elég sok marad az ember zsebében ahhoz, hogy 
kezdeni is tudjon vele valamit.
 De akkor mégis mitől jobb itt az élet, és hogy le-
het az, hogy ennyi munkahely van, és ennyien jönnek ide 
szerencsét próbálni? A válasz egyszerű, a fizetésed körül-
belül ugyanakkora hányadát tudod félretenni itt is, mint 
magyarországon, csak hogy magyarországon a minimál-
bérrel lehet keresni nagyjából bruttó 100 ezer forintot, itt 
pedig bruttó 1000 eurót.
 Lássunk egy sarkított példát: Ha 10%-át teszi fél-
re valaki a keresetének egy hónapban, az itt 100 eurót je-
lent, otthon 10 ezer forintot, viszont a felsőbb kategóriás 
termékek árai (laptop, autó, számítógép, tablet, telefon, 
stb, stb) nem térnek el lényegesen egymástól. Magyarul 
amíg otthon egy 30 ezres tabletre spórol az ember hóna-
pokig, azt itt az első havi spórolt pénzből megveszi.

 Ettől függetlenül az osztrák még le fog nézni, 
mert csak egy újabb magyar segédmunkás vagy, mert sétál 
az utcán, és azt látja, hogy mindeféle nemzetek lepték el 
a hazáját, és minden sarkon vagy kínai étterem van, vagy 
török kebab.
 Magyarországon ha futsz a buszra, a buszsofőr 
sokszor kikerül. Itt még akkor is megvár, ha csak a busz 
felé futsz. Nem számít, milyen ruhában vagy, esetleg épp 
csak arra kocogsz, a másik buszra futsz a szemben lévő 
megállóba, stb stb. Amíg biztosan azt nem látja, hogy nem 
arra a buszra szállsz fel, akkor vár. Egyszerűen tudja, a 
dolga nem az, hogy minnél előbb végigszáguldjon az út-
vonalon, hanem hogy minden utast célba juttason, a me-
netrend szerinti időben, pontosan.
 Külön tetszik, hogy a régi gépek sokszor nem a 
múzeumban porosodnak, hanem vannak úgynevezett old-
timer vonalak, amiken menetrend szerint régebbi tipusú 
buszok/vonatok közlekednek, így azok fenntartási költsé-
gük egy részét is behozzák, ráadásul mégiscsak más érzés 
utazni egy gőzösön, mint messziről nézni, ahogy poroso-
dik, igaz?
 Minden helyi buszon van hely kerékpártárolásra 
és a mozgássérültnek. Ezek a helyek plusz szíjakkal/övvel 
vannak felszerelve, hogy a kerékpár ne dőljön el, a toló-
kocsis ne csússzon arrébb egy hirtelen fékezésnél, stb stb. 
Apró figyelmességek, de mégis mennyivel megkönnyítik 
az életet.
 És ilyen apró dolgokból sok van, a vasárnapi mun-
kaszünettől kezdve (majdnem minden zárva van akkor), 
a buszsofőrök figyelmességén keresztül, sok sok dolog, 
amik a hétköznapi életben problémát jelentenek, de gon-
dos, alapos tervezéssel, és ezen problémák előre átgondo-
lásával megkönnyíthetőek a hétköznapok. Ez az, amivel 
aztán sok dolgot megspórolnak maguknak az osztrákok, 
sok dolgot előre átnéznek, amiből később probléma lehet-
ne, így rengeteg időt, pénzt és energiát megtakarítanak.
 Ugyanúgy nem működik az állomásbemondó a 
buszokon, van szemét az utcán, rágó az aszfalton, és há-
nyás a buszmegállóban. De itt a szabályozások jobbak, sta-
bilabbak, és a jelenben élnek, nem 10 évvel ezelőtt. Folya-
matosan keresik az új utakat, és fejlődnek a világgal, ami 
sajnos kis hazánkról nem minden esetben mondható el…

Lukács Péter Alex
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Önkéntes műveleti tartalékos rendszer

Hogyan kerültél bele a tartalékosi rendszerbe, és mi-
kor találkoztál először ezzel a lehetőséggel?
A Veszprém Megyei Naplóban olvastam egy cikket a tar-
talékosi rendszer kialakításáról még  2012. januárjában. 
Akkor az iskola miatt elvetettem az ötletet. Nem is ér-
deklődtem utána, hogyan lehet iskola mellett is csinálni, 
ahogy a cikkben íródott. Aztán júniusban a veszprémi to-
borzó iroda Győrbe szervezett egy tájékoztatást a Bridge 
kisterébe és gondoltam meghallgatom. Készségesen vála-
szoltak minden kérdésemre, végül a tájékozató anyagok-
kal és néhány egészségügyi adatlappal a kezemben távoz-
tam a helyszínről.
Mi volt a fő oka annak, hogy beléptél?
Talán a bizonyítási vágy magamnak és a környezetemben 
elő néhány embernek. Nagyon kíváncsi voltam, hogy fi-
zikailag kibírom-e a kiképzést, hiszen a mentális erőmben 
biztos voltam.
Nem néztek rád furcsán a diáktársaid?
Elég kevés embert avattam be a tervembe. Egész ponto-
san a szűk családikört és néhány egyetemi barátot. A leg-
többen csak a honvédség közösségi oldalára feltett képek 
láttán szembesültek a jelentkezésemmel.
Mit szólt hozzá a családod, a barátaid?
A családom támogatott, bár édesapám többször megkér-
dezte, hogy biztos vagyok a döntésemben és elmesélte, 
hogy milyen nehéz lövészárkot ásni egy gyalogsági ásóval, 
főleg kavicsos talajba. Megpróbált minden általa ismert 
nehézséget ismertetni velem, nehogy meglepetés érjen a 
kiképzésen. (Elmondhatom, hogy a várakozásaimmal el-
lentétben könnyebbnek éreztem a kiképzést.) A baráta-
im is mondták, hogy gondoljam meg mire vállalkozom, 
hiszen köztudott, hogy a katonaélet nem egy leányálom.
Volt valami katonai múltja a családotoknak?
Igen. Édesapám hivatásos katonaként kezdte pályafutá-
sát, 5 évig szolgált a Párducon (Pápai Bázisrepülőtéren). 
Illetve bátyám még volt sorkatona, ahogy a családunk 
minden férfitagja is.

A hétköznapokban is szoktál terepruhában járni?
Hehe, ez milyen kérdés már... Terepmintásban nem, de 
szeretem a terepszíneket, a barnát, a zöldet, különösen a 
feketét.
Milyen volt a kiképzés?
Nagyon jó. Mindig irigykedve hallgattam édesapám és a 
bátyám néha erőn felüli teljesítményekről szóló, néha pe-
dig vicces, de mindig elképesztő történeteit. Érteni akar-
tam, sőt átélni azokat, amiket ők félmosollyal a szájukon 
sokszor el-elejtettek egy –egy élethelyzet kapcsán.
A toborzóiroda előzetes tájékoztatásával ellentétben ez 
nem egy nyári tábor. Annál azért megpróbálóbb, bár az 
idő szűke miatt nem érhet fel egy 3 hónapos alapkikép-
zéssel. A 25 nap alatt betekintést nyertünk a lövészetbe, 
a tereptanba, a harcászatba. Az augusztus közepi esküté-
telre már egészen egységesen mozgott a 43 fő köszön-
hetően a rengeteg alakizásnak. Egy remek kis csapattá 
kovácsolt össze minket a 2 napos lövészet Izbégen, illet-
ve a 4 napos harcászat Csobánkán. Rengeteg esetben tar-
tottuk egymásban a lelket, hiszen ha maga a feladat nem 
jelentett elég erőfeszítést, akkor számolnunk kellett a 40 
fokos meleggel, amit a vastag gyakorlóruhában, rohamsi-
sakkal a fejünkön, bakancsban, málhazsákkal a hátunkon, 
fegyverrel a kezünkben több, mint nehéz volt elviselni. 
Azonban a mai napig bajtársak vagyunk, a civil életben is 
kiállunk egymás mellett.
2013 nyarán már belőlünk kellett kiképzőket faragni, hi-
szen 160 ember voltunk be július 16-ával a szentendrei 
laktanyába. 2 hetes módszertani felkészítésen vett részt 
19 fő az első kiképzett állományból, azaz a 2012 nyarán 
végzettekből. Voltak, akik rajparancsnokok, voltak, akik 
rajparancsnok helyettesek lettek, egy társam az ellátó 
munkában, míg én személyügyi munkálatokban segéd-
keztem.  Teljesen más volt a túloldalon állni. Felelősséget 
vállalni egy ismeretlenekből álló csapatért, (rajért) oktat-
ni őket, úgy hogy még a mi csapatunk sem csinálja ezt 
régóta. Minden pillanatban ott kellett lenni fizikailag, de 
főleg szellemileg. Persze ennek is megvolt a maga szépsé-
ge és a jó pillanatai. Szerencsések voltunk, hogy minkét 
oldalra bepillanthattunk.

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréről kérdeztük Bóta Boglárkát, aki a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója-
ként vett részt a kiképzésben.



Milyen volt lányként részt venni a felkészítésben, ho-
gyan fogadtak el a többiek?
2012 nyarán 10 lány és 35 fiú vonult be, majd 3 nap után 
2 fiú távozott. Mind a 10 lány sikeresen teljesítette az alap-
kiképzést. Büszkén mondhatom, hogy a 2013-as kiképzé-
sen csak egy lány kényszerült leszerelni, Ő is azért, mert 
kifordult a bokája. A saját alapkiképzésemen nem szem-
besültem semmiféle megkülönböztetéssel (vagy már nem 
emlékszem rá), sem a kiképzőink, sem a csapat fiú tagjai 
nem tettek különbséget. A Honvédségnél ugyanis nem 
érvényesül a nemi megkülönböztetés olyan mértékben, 
mint a civil életben. Az egyenruha is ezt az egyenlőséget 
hivatott jelképezni.
Ugyanakkor női kiképzőként már sokkal nehezebb ér-
vényesülni. A férfiak többsége nem viseli el, ha egy nő 
parancsait kell teljesítenie, azonban ez nem az a hely, ahol 
a nemek számítanak, sokkal inkább a beosztás és a po-
zíció. Egy másik részüknek nem tetszik, de elviselik, hi-
szen egy alá-, fölérendeltségi viszony alakul ki kiképző és 
kiképzendő között és ezt vállalják, mikor jelentkeznek a 
toborzóban. A harmadik részt, viszont nem zavarja és el-
ismeri egy nő tudását és tehetségét egy alapvetően férfias 
szakterületen.
Sportolsz valamit rendszeresen?
Most már sajnos nincs rá időm, de gimis éveim alatt Aj-
kán röplabdáztam, majd az egyetem alatt az aerobikban 
találtam meg önmagamat.
Hogy tudod megoldani a tanulást, esetleg a munkát 
a kiképzések mellett?
Nyáron minden időmet a kiképzésre fordítottam, hiszen 
akkor ez volt a főállásom. A 2013-as nagy árvíz miatt a mi 
munkánkra is szükség volt és mivel a szentendrei helyőr-
zéshez tartozik valamennyiőnk, ezért sokan mentek se-
gíteni Szentendre környékére a gátakra. Voltak, akiknek 
halaszthatatlan vizsgáik voltak, így ők nem kerültek be-
hívásra. (Látszik bizonyos esetekben mennyire rugalmas 
tud lenni a Honvédség) Sajnos én is csak civilként vettem 
ki a részem a védekezésből Győrben.

Mi az, ami meglepő, vagy nehéz volt a felkészítés 
során?
Talán annak a ténynek az elfogadása, hogy hétfőtől szom-
bating, hajnak 5 órától sokszor este 10ig voltunk foglal-
koztatva az alapkiképzésünk során. A legtöbb alkalommal 
a szabadidőnk is irányított volt. Csak nagyon ritkán volt 
időnk kiszabadulni a laktanyából. De ez inkább váratlan, 
mintsem nehéz volt.

Mi tetszett a legjobban?
Életre szóló élményt jelentett, mikor az egyik irányított 
szabadidős foglalkozásunk során ellátogattunk az MH 1. 
Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredhez. Leírhatatlan 
érzés volt a hadihajó orránál egyenruhában állni, miköz-
ben a járókelők Budapest több hídján is felsorakoztak és 
integettek nekünk. Ugyanitt láthattam a tűzszerész kutyá-
kat is, sajnos nem volt alkalom munkaközben megfigyelni 
őket és kiképzőiket, de a civil hétköznapjaimban már tet-
tem szert némi személyes tapasztalatra a kiképzés hátterét 
illetően.

A katonai pályát hivatásosként is el tudod képzelni 
magadnak?
2013 nyarán megkértek, hogy vállaljak főállást a Honvéd-
ségnél, de egyelőre a civil életben próbálok meg boldogul-
ni.  Nagy vágyam, hogy állatokkal dolgozhassak, főképp 
kutyákat képezhessek ki, ami nem is áll olyan messze a 
Honvédségtől.
Fontosnak érzed azt, hogy a fiatalok részt vegyenek 
a haza ilyen módon való szolgálatában?
Természetesen. Véleményem szerint nagy szükség lenne 
a sorkatonaság újbóli bevezetésére, meglehet egy korsze-
rűbb rendszer kidolgozása elengedhetetlen.
Köszönöm a beszélgetést!

Tóth Marcell



Sorozatajánló - Sons of Anarchy
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 Direkt nem írom le a magyar címét, mert ismét 
csak egy újabb tündöklő csillagát kéne lelőnöm a magyar 
„gyépésanézőezértrágjukaszájába” címfordításoknak. Na, 
jó: Kemény Motorosok. Rendben. Tényleg kemények. 
De mitől lett volna más, ha szépen rendesen Az Anarchia 
Gyermekeinek írjuk a magyar címet? Ja, hogy az nem árul 
el semmit a műsorról? Hát kérem, ezért kéne belenézni! 
Marketingfogás level: 1. De mindegy is, nem a címről jöt-
tem most írni nektek, hanem egy kicsit a sorozatról, és 
hogy miért is tetszett meg nekem, illetve miért ajánlom.
 Nos, adott egy motoros banda (köszönjünk Nyil-
vánvaló Kapitány!), akik köré a sztori épül. Egyrészt, mi-
vel nem csak 2-3 tagból áll egy ilyen szervezet, ezért bőven 
van hely minden szereplő hátterének kibontakoztatásá-
ra, a közös konfliktusokra, külön problémákra és hogy 
mindezek hogyan érintik magát a klubot, mint egységet. 
Ott van még mellette a kollektív sztori, ami egyrészt a 
klub illegális tevékenységével van kapcsolatban - és hogy 
ezt az utat hogyan igyekeznek egyengetni, illetve fenntar-
tani -, másrészt (és ha többet nem akarsz megtudni, akkor 
SPOILER ALERT!) pedig az alelnök, Jax magánakciója, 
hogy visszaterelje a bandát az eredeti kiindulóponthoz, 
ahogy azt a megboldogult apja tervezte régen. Remek 
táptalaja a feszültségnek, az ellentéteknek, szóval bőven 
van mivel kitölteni az évadokat. Természetesen ezek a te-
vékenységek magával hozzák a rivális bandák, a rendőr-
ség, az FBI, ATF, ABC, KFC, SZTK és egyéb regionális 
és nemzetközi szervezetek érdeklődését és belepiszkítását 
abba a bizonyos benzingőzös levesbe.

 Maguk a karakterek első benyomásra talán kicsit 
felszínesnek tűnhetnek, de ahogy halad a sztori, úgy kör-
vonalazódnak a mélyebb dolgok is, illetve úgy látjuk meg 
mindenkinek az egyéni vonásait, tulajdonságait és jelle-
mét. (Külön poén, hogy a Rém rendes család Peggy Bun-
dy-ja itt egy igen kemény anyatigris szerepében sziporká-
zik!) Szerencsére, nem fekete-fehér fickókról beszélünk 
(és most itt nem etnikai hovatartozásról beszélek), hanem 
összetett, árnyalt karakterekről. Ahogy maga a történet-
szál is az, apróbb kikacsintásokkal a fő szálak mellett, 
tehát maga a sorozat nem epizodikus felépítésű, hanem 
jobbára egy egész évad tárgyal egy nagy szeletet az egész 
tortából (gasztronómiai hasonlat No. 2.), ugyanakkor iz-
galmas minden egyes rész is.
 Nekem először nem volt semmi megragadó ben-
ne, ugyanakkor lehet, hogy ezt az angol verzió számlájára 
lehet írni, és arra, hogy képtelen voltam rendesen figyel-
ni a szövegre, ugyanis számomra elég halknak tűnt, vagy 
túlságosan beleolvadt a háttérzajba. Magam részéről jobb 
szeretem szinkronosan nézni, bár vannak egyesek, akik 
szerint így elvész a szereplők sajátos beszédstílusa, az ak-
centusok, stb., és tény, hogy néhány szereplőnek lehetett 
volna jobb hangot is választani. Itt a kedves érdeklődőre 
bízom, hogy melyik változat mellett teszi le a voksát.
A sorozat tudomásom szerint összesen 7 évadra van ítél-
ve (ebből a hetediket idén ősszel kezdik el sugározni a 
tengerentúlon), kis hazánkban a Cool Tv-n lehet nyomon 
követni minden vasárnap éjjel, a harmadik évadnál járunk 
szinkronosan.
 Összegezvén, egy elég korrekt kis sorozat, akinek 
van kedve betekintést nyerni egy motoros banda minden-
napjaiba(?) - állítólag a rendező ügyelt arra, hogy minél 
hitelesebb legyen az ábrázolás -, és/vagy a lövöldözésen 
és keménykedésen kívül egy kis sztorit is szívesen látna, 
annak ajánlom. Nekem a GTA: The Lost and Damned 
játék hozta meg az érdeklődést, egy időre magába szip-
pantva ezzel a bandázás világába.
 Kell ide végszó? Jobb híján egy utolsó közhely: 
kellemes kukucskálást hozzá!

Juhos Gábor
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A főnix halála

Vakon bolyongva,

Szárnyaszegetten,

Régi tüzét kutatva,

Rég reménytelen.

Így ballag a dicső madár,

Neki nem fáj semmi most már.

Semmi, csak az emlékek:

Röptében élhetett

Egykor, szabadon szállhatott,

Elé semmi sem állhatott...

De ennek vége, nincs ereje már,

Nem várja más, csak a szürke halál.

Láng-vére patakként hullik a földre,

E büszke madárt így lelte vége.

Subby Snake: Főnix a ködben

2012



Viccek
Sarki boltban a pénztárnál:
- Elnézést, kártyával lehet fizetni?
- Persze.
- Jó, akkor tud visszaadni egy pikk ászbol és egy kör ki-
rályból?

Pistike! A városból B városba 5 óra alatt ér a vonat, nem 
pedig 3 óra alatt, mint ahogy te számoltad!
- Gondolhattam volna... a vonatok mindig késnek pár 
órát...

Német tudósok ötven méteres mélységben találnak egy 
rézdarabot. Összeül a tudósok és propagandisták egy 
csoportja, majd bejelentik, hogy a németek 3000 évvel 
ezelőtt már országos telefonhálózattal rendelkeztek.
Az angol országimázs hivatal ezt hallva összehív egy 
válságstábot, majd kiküldenek egy kutatócsoportot 
Közép-Angliába. Leásnak 100 méter mélyre, és találnak 
egy üvegdarabot. Hamarosan büszkén bejelentik, hogy 
5000 évvel ezelőtt a briteknek már optikai kábelhálózatuk 
volt.
Az ír tudósok is nekilátnak, leásnak 200 méterre, de sa-
jnos nem találnak semmit. Hamarosan bejelentik: 8000 
évvel ezelőtt az írek már mobiltelefonhálózattal rendel-
keztek.

Meséli egy férfi a kocsmában:
- Képzeljétek, tegnap este amikor itt iszogattam veletek, 
egy fickó betört a házamba!
- És, mi történt? - kérdik a többiek.
- Agyrázkódást kapott, és kitört hat foga... A feleségem 
ugyanis azt hitte, megint én megyek haza részegen, és jól 
megverte!

- Aztán, hogy érzed magad itt, a katonaságnál?
- Jól.
- És nem szidnak túl sokat?
- Engem nem, csak édesanyámat.

Ön most egy “bosnyák vírust” kapott.
Mivel mi Boszniában nem rendelkezünk programozói 
tapasztalattal, így ez a vírus a bizalom elvén működik. 
Kérjük Önöket, hogy töröljenek le minden állományt a 
merevlemezükről és manuálisan továbbítsák ezt a vírust 
mindenkinek az e-mail címtárukból.
Köszönjük a bizalmat és az együttműködést.
----------------------------------------------------
Ön most a bosnyák vírus javított béta verzióját kapta. Ké-
rjük, először továbbítsa a levelet, és utána törölje a merev-
lemezt.

Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát.
- Ki az? - kérdi álmosan.
- Én vagyok az Áron bácsi, a Gergő, a szomszéd legény! 
Van magának itthon tintája?
- Nincsen fiam - válaszolja, majd megint elalszik.
Húsz perc múlva megint verik az ablakot...
- Ki az? - hangzik a kérdés megint.
- Én vagyok Áron bácsi, a Gergő, hoztam magának tin-
tát...

Móricka új esernyőt vesz, és fél, hogy ellopják. Ezért egy 
cédulát tesz rá a ruhatárban:
“Ez az esernyő a középsúlyú ökölvivó bajnoké, aki három 
perc múlva visszajön.”
Mikor indul haza, az esernyő helyén csak egy cédulát talál, 
amin ez áll:
“Az esernyőt a hosszútávfutó bajnok vitte el, aki soha 
nem jön vissza.”

- Miért nem fekszik le soha a szőke nő a férjével?
- ???
- Mert megígérte az anyukájának, hogy sosem kezd nős 
férfiakkal...
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