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KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Az év első hónapja a 

vizsgákról, az intenzív 

tanulásról szólt a 

felsőoktatásban részt 

vevők számára, a 

különböző intézmények és 

a vállalatok pedig az 

évkezdéssel voltak 

elfoglalva. Februárban újra 

beindul az élet, az egyetemek, főiskolák előadótermei 

újra megtelnek hallgatókkal. Természetesen nem csak az 

órák miatt, hiszen konferenciák, versenyek is színesítik a 

programot. Ennek ékes bizonyítéka a tízedik alkalommal 

megrendezett Országos Pénzügyi Esettanulmányi 

Verseny.

Ez a hónap azok számára is fontos, akik jelenleg még 

nem egyetemisták, de szeptembertől már szeretnének a 

felsőoktatásban tanulni, hiszen február 24. a felsőoktatási 

intézményekbe történő jelentkezés határideje. A 

jelentkezőknek ráadásul az új felsőoktatási törvénnyel is 

meg kell ismerkedniük, mielőtt eldöntik, hogy hova 

szeretnének jelentkezni. Amíg Magyarországon a 

felsőoktatás átalakítása az egyik fő vitatéma, az USA-ban 

és az EU-ban az internet cenzúrázásának terve borzolja a 

kedélyeket. Ezekkel a témákkal a GazMag februári 

számában is találkozhat az olvasó. Jó olvasást kívánok 

mindenkinek! 

 

Tóth Marcell
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RÖVID HÍREK 

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása: 

 

2012. február hónapban a könyvtár 

ZÁRVA tart! 

 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12. 

 

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk 

 

 

 

 

XXXII. FIKOT 

Immár 32. alkalommal rendezi meg a Fiatal Közgazdászok 

Országos Találkozóját a Magyar Közgazdasági Társaság 

Ifjúsági Bizottsága. Az idei rendezvénynek 2012. március 16. 

és 18. között Zalaegerszeg ad otthont. Bővebb információ a 

rendezvény honlapján (http://fikot.hu/) található, illetve a 

Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezetétől 

kérhető (mktgyisz@citromail.hu). 

 

 

 

Győrben a labdarúgó válogatott 

2012. február 29-én játssza soron következő barátságos 

mérkőzését a magyar labdarúgó válogatott. A Bulgária elleni 

találkozóra Győrben, az ETO Parkban kerül sor. 

A válogatott legutóbb 2010. március 3-án játszott mérkőzést 

Győrben, akkor 1-1-es döntetlen született az Oroszország elleni 

meccsen. 

A jegyárakkal kapcsolatos információt bárki megtalálhatja a 

Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján 

(http://www.mlsz.hu/). 

 

 

 

Informatika Szakos Hallgatók Országos Konferenciája 

A Széchenyi István Egyetemen kerül megrendezésre az 

Informatika Szakos Hallgatók Országos Konferenciája. Az 

eseményre 2012. március 18. és 21. között kerül sor. 

KeDDv koncertsorozat 

Az tavaszi félévben is várja a kikapcsolódni vágyókat a 

KeDDv koncertsorozat. A minden második kedden 

koncertekkel és rock-bulival színesített rendezvénysorozatnak 

hagyományosan a Zátony Étterem & Music Pub ad otthont. A 

belépő továbbra is 300 Ft, azonban a szervezők minden 

alkalommal italakciókkal várják az ide látogatókat. 

 

 

 

XII. ODK 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Hallgatói Külügyi 

Bizottságának szervezésében kerül sor a XII. Országos 

Diplomataképző Konferencia és Külügyes Találkozóra. A 

rendezvényre 2012. március 5. és 8. között kerül sor, 

hagyományosan Győrben, a Széchenyi István Egyetemen. 

 

 

 

Szakmai vita a növekedési tervről 

A Magyar Növekedési Tervvel kapcsolatban szervez szakmai 

vitát – a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére – a 

Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődés-gazdaságtani 

Szakosztálya 2012. február 21-én, kedden 14 órától 

Budapesten, a City Corner Irodaház IV. emeleti 433-as 

termében (IX. kerület, Üllői út 25.). A vita bevezető előadását 

Gerendás János, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Gazdaságtervezési Főosztályának főosztályvezetője tartja. 

 

 

 

Szavazómodul a GazMag honlapján 

Elindítottuk a szavazómodult az újság honlapján 

(http://gazmag.tk/). A mostani lapszámtól kezdve minden 

hónapban elindítunk egy aktuális kérdést, ami a lapzártával egy 

időben kerül lezárásra. A szavazás végeredményét a mindig a 

szavazás lezárását követő lapszámban közöljük 
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Tagfelvételt hirdet az MKT GYISZ! 

 

 

 Szeretnéd hasznosan tölteni az egyetemi éveidet? 

 Szeretnél egy jó csapat tagja lenni? 

 Kipróbálnád magadat, mint vezető? 

 Szeretnél szakmai tapasztalatokkal gazdagodni? 

 Szeretsz kikapcsolódni, bulizni? 

 

Ha a fentiekre a válaszod ”Igen.”, akkor köztünk a helyed! 

Jelentkezz az MKT GYISZ-be! 

 

 Mit kell ehhez tenned? 

 

Küldj egy önéletrajzot az mktgyisz@citromail.hu e-mail címre 

2012. február 29-ig, 

és a tavaszi félévben már te is MKT-s lehetsz. 
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OPEV 2012 

Az idei évben február 10 és 12 között került sor immár 10. alkalommal az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV) 

lebonyolítására, melynek a győri Széchenyi István Egyetem adott otthont. 

 2003. február 21.-23. között rendezték meg először az 

OPEV-et, amely már akkor nagy sikerrel zárult, és a növekvő 

érdeklődés miatt a szervezők a következő években is életre 

hívták, így vált hagyománnyá. 

 A verseny célja egy magyar vonatkozású pénzügyi 

probléma megoldása a közgazdász hallgatók által. Ez 4 fős 

csapatokban történik. Minden intézmény csak egy csapatot 

delegálhat, ennek száma az idei évben összesen 21 volt. A 

határon túlról is érkeztek versenyezni vágyók (például: Babes 

Bolyai Tudományegyetem), de Magyarország szinte összes 

nagyobb egyeteme jelen volt. Ez nem véletlen, hiszen az 

OPEV országos versennyé nőtte ki magát, és nemcsak a Kautz 

Gyula Szakkollégium, hanem a Gazdaságtudományi Kar 

számára is kihívást jelent. Folyamatosan nő azon oktatók és 

munkatársak száma, akik kreatív ötleteikkel, jelenlétükkel, 

támogatásukkal segíteni szeretnének a rendezvény 

lebonyolításában. 

 Az eseményt február 10-én délután a Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi Kar dékánjának, Prof. Dr. Józsa 

Lászlónak a köszöntője nyitotta meg. A csapatok a megnyitó 

ünnepség után 15 órától ismerhették meg a megoldandó 

esettanulmányokat. Minden csoport fantázianévvel versengett a 

pártatlanság biztosítása érdekében. A megoldási javaslatok 

kidolgozására a 2. napon került sor, melyből az előzsűri tagjai 

kiválasztották, hogy melyik döntőben versenyeznek majd a 

csapatok a szóbeli megmérettetésen. 

 Mint minden nagyobb rendezvény, ez is sok 

előkészülettel jár, s mögötte nagy számú szervezői gárda áll. 

 A 2. napon az egyik főszervezőt, Bikali Juliannát 

sikerült pár kérdés erejéig meginterjúvolnom. Ő jelenleg is a 

győri karon tanul, jelenleg mesterképzésen. 

- Most vagy először vagy már voltál szervező? 

- Szervezőként ez a harmadik évem, tavaly és idén, mint 

főszervező, előtte évben pedig mint átlagszervező voltam 

jelen. 

- Milyen feladataid vannak szervezőként? 

- Feladatom igazából koordinálni a programigazgatóval együtt 

az egész rendezvényt, szponzorkereséstől az intézmények 

meghívásán keresztül kapcsolattartás velük, illetve a 

versenyzőkkel. Helyszínek biztosítása. Úgyhogy eléggé 

összetett és sokrétű. 

- A rendezvényre mennyi idővel előtte kezdődik meg a 

szervezés? 

- A szervezésnek már szeptemberben nekiállunk, ez a 

szponzorkereséssel indul, novemberben hívjuk meg az 

intézményeket, s végül ez a folyamat eltart egészen februárig. 

- Idén is ki lesz-e számítva az OPEV ökológiai lábnyoma? 

- Idén nem lesz. Tavaly és tavaly előtt volt kiszámítva.  

- Mit vársz a versenytől? 

- Mint szervező azt, hogy sikeresen végződjön a rendezvény és 

az esettanulmány is, és a csapatok új élményekkel 

gazdagodhassanak. 

- Hány csapat van idén? 

- Összesen 21, és minden intézmény csak egy csapatot 

delegálhat. Akár mesterképzésben tanulók is részt vehetnek, 

nincs megkötés csupán annyi, hogy nappali tagozatosnak kell 

lennie a hallgatónak. 

- Melyik a kedvenc részed/momentumod a rendezvényt 

illetően? 

- Összességében az egész. Nyílván az eredményhirdetés a 

csúcspont, akkor mondhatjuk el, hogy sikeresen zártuk a 

rendezvényt. 

- Versenyzőként részt vettél már az OPEV-en? 

- Nem. Mivel harmadik éve vagyok szervező, ezért elég jól 

ismernek a zsűritagok, a résztvevők és nehezebb lenne 

megvalósítani azt, hogy a pártatlanság megmaradhasson. 

- Köszönöm szépen a válaszokat! 



 A 3. napon a szóbeli 

fordulóra került sor. Természetesen 

szakmai zsűri előtt, akik között 

voltak pénzügyi vezetők, 

menedzserek, cégvezetők, 

kontrolling igazgatók. Az előző nap 

szétválogatott „A” és „B” döntő 

csapatai külön termekben fejtették 

ki szóban is jártasságukat a témával 

kapcsolatosan. Ezt a zsűri 

tanácskozása, majd 

eredményhirdetés és állófogadás 

zárt. 1. helyen a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem 

delegációja végzett (ők láthatók a képen), őket a Budapesti 

Corvinus Egyetem, majd 3. helyen a Babes Bolyai 

Tudományegyetem követte. A „hazaiak”, azaz a Széchenyi 

István Egyetem 8. helyen zárt végül.

 Mind a verseny 

kivitelezése, mind pedig a 

programok nagyon látványosak, 

érdekesek voltak. Köszönjük a 

szervezőknek és remélem, jövőre 

ismét hasonlóan élmény dús 

rendezvényről számolhatunk 

majd be! 

 

Kirsch Angéla

 

 

 

 

 

Helyezés Felsőoktatási intézmény 

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

2 Budapesti Corvinus Egyetem 

3 Babes Bolyai Tudományegyetem 

4 Miskolci Egyetem 

5 Szent István Egyetem - Békéscsaba 

6 BGF – Pénzügyi-Számviteli Főiskolai Kar, Budapest 

7 Kaposvári Egyetem 

8 Széchenyi István Egyetem 

9 Pécsi Tudományegyetem 

10 Selye János Egyetem 

11 BGF – Zalaegerszeg 

12 Nyugat-Magyarországi Egyetem 

13 Szent István Egyetem – Gödöllő 

14 BGF, Külkereskedelmi Főiskolai Kar 

15 Dunaújvárosi Főiskola 

16 Károly Róbert Főiskola 

17-21 Szegedi Tudományegyetem 

17-21 Pannon Egyetem 

17-21 Budapesti Műszaki Főiskola 

17-21 Szolnoki Főiskola 

17-21 Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem 



START A DIPLOMÁDÉRT 

Ezzel a címmel szervez információs, konzultációs rendezvénysorozatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Az öt vidéki, és egy 

budapesti egyetemet érintő turné nyitóprogramjára Győrben, a Széchenyi István Egyetemen került sor. 

 A kormány célja, hogy ezeken az 

országos információs napokon a 

felsőoktatás legfontosabb változásairól 

tájékoztassák a diákokat. Bár a 

rendezvénysorozat elsődleges 

célközönsége a jelenleg felvételizni 

kívánó középiskolai diákság, a győri nyílt 

nap alkalmával számos egyetemi hallgató 

is részt vett, hiszen barátaik, családtagjaik 

is érintettek lehetnek a témában, valamint 

a mesterképzésekre történő 

jelentkezéseket is jelentősen befolyásolja 

a felsőoktatás drasztikus átalakítása. 

Bizonyítja az egyetemi hallgatók 

érdeklődését a téma iránt az is, hogy a 

közönség soraiban ott ült Nagy Dávid, az Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke 

is. 

 A rendezvényen előadást tartott Réthelyi Miklós, 

nemzeti erőforrás miniszter (a képen) is. Elmondta, hogy a 

kormány célja az, hogy a középiskolában megfelelő 

eredménnyel végző diákok bekerülhessenek az egyetemekre, 

főiskolákra. A miniszter úr természetesen kitért a felsőoktatási 

keretszámokra is. Véleménye szerint fontos szempont volt, 

hogy a műszaki, a természettudományi és az informatikai 

szakterületek kiemelt keretszámokat kapjanak,azonban a 

gazdasági és a jogászképzések keretszámai esetében szükség 

volt a csökkentésre. 

 Ezek a tendenciák megfigyelhetőek 

a Széchenyi István Egyetemen is. A műszaki 

képzéseken 1000 fő, az informatikai 

képzéseken 800 fő kezdheti meg állami 

ösztöndíjjal a tanulmányait szeptembertől. A 

gazdasági és jogi képzések drasztikus 

csökkentése szintén jelen van Győrben, 

ugyanis szeptemberben 5 elsős hallgató lesz 

államilag finanszírozott képzésen a gazdasági 

karon, a jogi karon pedig senki nem tanulhat 

állami ösztöndíjjal. 

 Princzinger Péter, az Oktatási 

Hivatal elnöke a hallgatói szerződésekről 

adott tájékoztatást a rendezvényen. 

Elmondta, hogy akik szeptembertől államilag 

támogatott oktatásban részesülnek az ország valamely 

felsőoktatási intézményében, azoknak szerződést kell aláírniuk. 

 Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. 

vezérigazgatójaként tartotta meg tájékoztatóját, melynek célja 

természetesen a Diákhitel 2 bemutatása volt. Kifejtette, hogy 

ez a konstrukció alacsony kamatozású, viszont kizárólag az 

állami részösztöndíjas és az önköltséges hallgatók 

igényelhetik. (Eddig az államilag támogatott képzésben részt 

vevők is kérhették a Diákhitelt.) 

 A felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés 

határideje 2012. február 24. A dokumentumpótlási határidő 

2012. július 10. A szeptemberben induló képzésekre a felvételi 

ponthatárok kihirdetésének ideje 2012. július 24. 

 

Tóth Marcell

SZAVAZÁS 

 



CENZÚRÁZZÁK AZ INTERNETET? 

Januárban soha nem látott sztrájk volt tapasztalható a világhálón. Több 100.000 weboldal sötétült el vagy cenzúrázta 

tartalmát, így tüntetve a SOPA (Stop Online Piracy Act – Állítsuk meg az online kalózkodást) ellen. A kereső-óriás (Google), és 

a Mozilla is kifejezte nem tetszését az ügyben. De mit takar a SOPA? 

Amit a SOPA-ról tudni érdemes 

 

 A törvénytervezetet a kalózkodást és a védett 

márkanevek jogtalan felhasználását szorította volna vissza. 

Alapvetően jó elgondolás volt, de tartalmazott egy hatalmas 

hibát. Gyakorlatilag korlátlan cenzúra lehetőségét kapta volna 

meg a szórakoztatóipar. A beterjesztést követően szinte 

azonnal elkezdődött a világméretű tiltakozás, aminek meg lett 

az eredménye. Többen a támogatók közül megváltoztatták 

álláspontjukat, de a legnagyobb hatást Barack Obama 

jelentette, amikor nyilvánosan ellenezte a tervezetet. 

Természetesen ez nem tetszett a Hollywoodi film gyártóknak, 

meg akarják vonni a támogatásukat az elnök kampányától. Az 

internet megnyerte a harcot. Pár nappal Obama beszéde után 

lefoglalták a Megaupload és ezzel együtt a Megavideo 

szervereit, később még több fájlmegosztó portál működését 

szüntették be. Megijedve a büntetéstől, számos megosztó 

portál a nagy mennyiségű tárolt adatot átvizsgálta és törölte az 

illegális tartalmakat. Úgy látszik SOPA nélkül is lehet 

megfelelő lépéseket tenni a kalózkodás ellen. Volt egy nagy 

vesztese is a helyzetnek a GoDaddy.com szolgáltatótól több 

10.000 weboldal költözött el (többek közt a Wikipedia is), 

mivel támogatta a törvénytervezetet. Sajnos már későn 

változott a véleménye, a „költözési hullám” végett hatalmas 

leárazások vannak, így próbálja visszacsalogatni az oldalakat. 

 

ACTA, az új SOPA 

 

 Az amerikai rémálom után nem volt sokáig nyugalom. 

Az EU egy új egyezséget, az ACTA-t (Anti-Counterfeiting 

Trade Agreement – Hamisítás Elleni Kereskedelmi 

Megállapodás) szeretné bevezetni. 2011. január 26-én az EU és 

(pár kivételtől eltekintve) a tagállamai, Magyarországgal 

együtt Tokióban aláírta a szerződést.  A visszhang sem maradt 

el. Az interneten böngészve találhatunk „Stop ACTA” 

feliratokat, amivel tiltakoznak az oldalak.  

 

Sok országban tüntetés is volt ez ügyben, és az Anonymus 

hacker szervezet is kinyilvánította véleményét. Támadásokat 

hajtott végre bankok, rendőrségek hálózataiban, és 

Magyarországot is megfenyegette egy Twitter üzenetben. 

Eddig még nem tevékenykedett az országban, és nem is ez az 

első fenyegető üzenet számunkra. Reméljük nem valósítja meg 

a fenyegetést. 

 

Az egyezmény az interneten elérhető jogvédett 

tartalmak megóvását és a liszensz tulajdonosok érdekvédelmét 

hivatott szolgálni. Egységesen központilag hivatott eljárni a 

jogsértőkkel szemben. Az ellenzők szerint viszont ez nem 

lenne legitim, mivel már így is léteznek nemzetközileg elismert 

szabályozások (pl.: Kereskedelmi Világszervezet, vagy a 

Szellemi Tulajdon Világszervezete). Az ACTA-bizottság ezek 

megkerülésével jönne létre, vagyis a felsoroltak beleegyezése 

nélkül dönthetnének. A másik probléma, hogy nem 

tájékoztatták megfelelően az embereket, tanulmányozás sem 

történt, holott több országon átívelő jogokat biztosít más 

nemzetek polgárainak szankcionálására. Nagy probléma még, 

hogy egyes pontjai elég pontatlanul vannak megfogalmazva, 

így akár súlyosan csorbíthatja a személyi szabadság jogokat. 

Ugyanakkor kötelezné a szolgáltatókat ügyfeleik böngészési 

szokásainak nyilvántartására. A tömegmegmozdulások 

hatására minden ország vitára bocsátja az ügyet. Február elején 

civil kezdeményezés nyomán Budapesten, és vele egy időben 

még 17 másik országban is tüntetés volt. 

 

Tálosi Tibor



SUBBY SNAKE: KÉSÉS 

Minden elsötétült. A fiú eszméletlenül rogyott az ágyra. Már 

egész nap furán érezte magát és szokatlanul álmos volt. 

Felébredt. Mintha öt percet se aludt volna, a nap még mindig 

ugyanúgy sütött. A fiú körbenézett, lakás poros volt. 

Megdörzsölte a szemét és kinézett az ablakon. Az utca a jól 

megszokott képet mutatta. 

Kiment a fürdőbe, belenézett a tükörbe. Arca a szokásos volt, 

épp egy kissé borostásabb. Szakálla, amit meg szokott hagyni, 

ugyanazt az arcot kölcsönözte neki. Nem volt otthon étel, ezért 

úgy döntött, lemegy a boltba, utána meglátogatja a barátnőjét. 

A téli hideg miatt kabátot kellett vennie, amit kicsit le kellett 

törölni előtte, hisz a lakáshoz hasonlóan azt is por lepte. 

Felvette a táskáját, majd bezárta maga mögött a lakást. A 

lépcsőházban érezni lehetett a tél hidegét, ez felkészítette, hogy 

mi várja az utcán. Eddig eszébe se jutott, de most megnézte a 

telefonját. Két dolog szokatlan volt a kijelzőn. Az egyik a 

dátum, ezt utólag beállította, a másik pedig a több mint száz 

nem fogadott hívás. A legtöbb a barátnőjétől, ezért 

megpróbálta visszahívni, de számlatartozás miatt nem tudta. 

Nem értette a helyzetet: mindig befizette a számlákat. 

A boltban magas árak fogadták, de az áremelkedés már 

megszokott volt. Vett magának egy kis ételt és üdítőt, valamint 

vett egy szelet csokit a barátnőjének, majd elindult. 

A város szokásos nyüzsgésében haladt a híd felé. Már látta az 

egyetemi kollégiumot, amiben a barátnője lakott. 

A kollégiumba nem tudott felmenni, mert azt mondták, lejárt a 

kártyája. 

Úgy döntött, keres egy helyet, ahonnan interneten keresztül 

küldhet a barátnőjének egy sms-t. Elment a hallgatói kávézóba, 

ami a karrierirodában volt. 

Ha már fenn volt a világhálón, megnézte a képzésével 

kapcsolatos adatokat is, ami az eddigieknél is meglepőbb volt. 

Tanulmányait felfüggesztették. Ezt nem értette. Elküldte az 

sms-t, amiben azt írta a kedvesének, hogy találkozzanak az 

egyetem bárjában, ami a kollégium és az egyetem épülete 

között volt, küldött egy e-mail-t az édesanyjának, aztán elment 

megnézni, hogy nyitva van-e a Tanulmányi Osztály, mert meg 

akarta kérdezni, hogy miért függesztették fel. Zárva volt, ezért 

a fiú átment a bárba, hogy megvárja a lányt. Vett egy pohár 

bort, és várt. Már nem volt hátra több vizsgája, de a szorgalmi 

időszak még nem kezdődött el, ezért ráért várni. Bár, ha 

tényleg igaz, hogy felfüggesztették, akkor valóban sok ideje 

van. 

Az asztalról rálátott a barátnője szobájának ablakára, ahol 

lekapcsolódott a lámpa. A fiú remélte, hogy a lány volt az, 

hogy bezárja az ajtót, majd lejöjjön a bárba. 

A pultoson kívül senki nem tűnt ismerősnek, elsőévesek 

lehettek. 

A fiú elolvasgatta a telefonján a lánnyal való levelezésüket. Az 

utolsó, amit ő küldött, arról szólt, hogy este találkoznak, utána 

volt több sms is a lánytól, hogy hol van, ezt nem értette. Hisz 

éppen az előbb küldött neki egy sms-t, hogy már itt van, pedig 

még nincs este. 

Körülnézett, még mindig nem látott ismerőst. A sarokban egy 

szakállas, hosszú fekete hajú srác ült egymagában, majd 

felvette bokáig érő fekete bőrkabátját és távozott. 

Ekkor a lány megjelent a kollégium ajtajában és könnyes 

szemmel elindult a bár felé. A fiú elindult a lány elé, mire a 

lány futni kezdett és beleugrott a fiú karjaiba. 

- Ennyire hiányoztam? – kérdezte a fiú meglepetten. 

- Hol voltál eddig? – a lány hangjában zaklatottság, öröm 

és gyanakvás elegye hallatszott. 

- Miről beszélsz? Estére beszéltük meg, hogy találkozunk. 

- Igen. De az egy éve volt. 

A lány komoly hanglejtésétől a fiú megzavarodott. 

- Az hogy lehet? Éppen hogy elaludtam. 

- Napokig kerestünk anyuddal. Később a rendőrség is 

keresett. Nyomtalanul eltűntél. 

- Te most viccelsz? Az albérletben aludtam, nem rég jöttem 

el onnan. – a fiú egyre zavarodottabb lett. 

- Ott is kerestünk, még az első napokban, de nem találtunk 

téged. Hol voltál? 

A lány elsírta magát és rádőlt a fiú vállára. 

- Nyugodj meg, itt vagyok. Gyere. Azt hiszem, ezt meg 

kell beszélnünk. 

Elindultak az albérletbe, közben beszélgettek. A lány 

elmondta, mi történt, amíg keresték őt. 

Mikor felértek az albérletbe, minden úgy volt, ahogy a fiú 

hagyta nem rég. 

Hosszasan beszélgettek. Eltöltötték az időt együtt, mint egy 

évvel azelőtt. Boldogok voltak. A lány kiment a mosdóba. 

A fiú eszméletlenül rogyott az ágyra és minden elsötétült… 

 

Surányi Szabolcs



JUHOS GÁBOR: ÉJJELI VERS 

 

Kint a sötét éjben zúg csendesen a szél, 

Fák lombja a virrasztó sötétben életre kél. 

Csendes, nyugodt alvó kicsi város 

Halkan lépdel egy szerelmes páros. 

 

Útjukat lassan elnyeli a sötét, 

Egy újabb őrült veszti az eszét. 

Neki a nappal is örök éjjel, 

Nézi az embereket furcsa kéjjel. 

 

Poharam alján kávéfolt mosolyog, 

Távolról, messze füst gomolyog. 

Egy morzsás tányér, üres flakon, 

Álmosság ül szelíden a falakon. 

 

Minden mozdulat az előző nap része, 

S felrejlik bennem csókod édes íze. 

Szövögeti a nép csendesen az álmát, 

Kívánok immár én is jó éjszakát! 

 

 

 

JUHOS GÁBOR: MODERN KÖLTŐKNEK 

 

Mindenki a vershez nyúl, 

a költészetbe menekül, 

ha szikrázik a nap, 

vagy épp az ég zendül. 

 

Mert nincsen immár más, 

s nem adatik nekünk, 

kések, pisztolyok helyett 

a rím a fegyverünk. 

 

Irdatlanul osztjuk 

dühünket a népre 

s reménykedve nézünk 

a tiszta égre. 

 

Látni s olvasni 

nagy ritkaság, 

hogy verseinkben 

bújik a boldogság. 

 

Ám ha néha mégis 

elő-előbukkan, 

szikrázva pattan 

a széllel a dallam. 

 

Legyen hát örökké 

a vers az eszközünk, 

boldogságunk forrása, 

vagy pusztító fegyverünk. 

 

Itt vagyunk s leszünk, 

a XXI-ik század, 

írj hát verset barátom, 

s fogjad be a szádat! 

 



 

 

VICCEK 

Megérkezik a cowboy a városba, megáll egy kocsmánál és 

kiköti a lovát. Bemegy és néhány sör után menne vissza a 

lovához, de nem találja ott ahol hagyta. Nagyon mérges lesz, 

visszamegy a kocsmába és elkezd kiabálni: 

- A lovamat valaki ellopta. Ha 5 percen belül nem lesz ott ahol 

hagytam, akkor nagyon nagy baj lesz, mint San Franciscoban. 

Kimegy, de hamarosan újból visszatér és még hangosabban 

ordítozik: 

- A lovamat valaki ellopta és még mindig nem hozta vissza. Ha 

3 percen belül nem lesz ott ahol hagytam, akkor olyat teszek, 

mint San Franciscoban! 

Kimegy újból, de rövidesen megint visszatér, összetör 

mérgében egy széket: 

- A lovamat valaki ellopta és még mindig nem hozta vissza. Ha 

1 percen belül nem lesz ott ahol hagytam, akkor nem állok jót 

magamért, olyat teszek, mint San Franciscoban! 

És csodák csodája, amint kimegy megtalálja a lovát ott ahol 

hagyta. Felnyergel és elindul az útjára. Szalad utána a 

kocsmáros: 

- Uram, kérem várjon meg! Itt az emberek mind nagyon 

kiváncsiak, kérem árulja el nekünk, mit tett San Franciscoban! 

- Gyalogoltam. 

 

 

 

Megy két katona az őserdőben, az egyiket megmarja egy 

mérges kígyó. A társa, látva hogy szenved, felhívja a táborban 

állomásozó orvost: 

- Jaj, doktor úr, a társamat megmarta egy mérges kígyó! 

- Jaj, hol? 

- A tökén. 

- Hát akkor nem lehet kivágni, se kiégetni. A mérget pedig 

mindenképp el kell távolítani. Egyedüli megoldás az, ha 

kiszívja. 

A haldokló megszólal: 

- Na, mit mond? 

- Meg fogsz halni! 

 

 

Székely legény hazaviszi leendő feleségét, hogy bemutassa 

szüleinek, mire az apja a fülébe súgja: 

- Ne vedd el fiam, tőlem van. 

Legközelebb beállít a fiú egy másik lánnyal, az apja megint a 

fülébe súgja: 

- Ne vedd el fiam, tőlem van. 

Egy idő után a fiú beállít egy újabb lánnyal, mire az apja 

megint félrevonja: 

- Ezt se vedd el fiam, ez is tőlem van. 

Az anyja nem bírja tovább szó nélkül, magához inti a fiát: 

- Fiam, vedd el bármelyiket, te sem apádtól vagy. 

 

JÁTÉK 
 

A mostani feladvány két anagramma, azaz a betűk felcserélésével új szavakat kell létrehozni. 

Az első feladat megoldása egy nevezetes budapesti közterület (mostanit meg)előző neve, a második feladat megoldása 

pedig a mostani nevet adja meg. 

 

Régebbi név: VÉSZ KARMOT 

Jelenlegi név: ÁLRÉMKÉNT ÁLLSZ 

 

Akik megfejtik mind a kettőt, azok között egy MKT-s tollat sorsolunk ki! A megoldásokat az 

mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre küldhetitek. A beküldési határidő: 2012. március 11. 

 

mailto:mkt.gazmag@hotmail.hu


 

 

 

 

 

 

Ez az Ön hirdetésének a helye! 

 

Hirdetésfelvétel: 

mkt.gazmag@hotmail.com 
 

 

 

 

 

Ez az Ön hirdetésének a helye! 

 

Hirdetésfelvétel: 

mkt.gazmag@hotmail.com 
 

mailto:mkt.gazmag@hotmail.com
mailto:mkt.gazmag@hotmail.com


 

  


