


 

 A 2012. április 22-i Föld Napja rendezvény 

támogatói voltak: 

Szenczi Molnár Albert 

Antikvárium 



KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Végre itt a nyár, a jó idő, 

a strandolás lehetősége… 

Meg természetesen a 

vizsgaidőszak. Örök 

dilemma az egyetemisták 

életében, hogy mennyire 

engedjenek a jó idő 

csábításának, és mennyi 

időt szánjanak a kevésbé kellemes, de a vizsgák 

szempontjából a legtöbb esetben hasznosabb 

tanulásra. A téli vizsgaidőszak se sokkal könnyebb, 

akkor a karácsony és a szilveszter a figyelemelterelő 

tényező. 

Azonban nem feltétlenül kell engedni a csábításnak, 

egy-egy fontos vizsga előtt mindenképpen tanácsos 

időt szánni a felkészülésre, hiszen egy sikeres 

vizsgaidőszak után sokkal jobban telik a nyári 

szünet. 

Ugyan ez vonatkozik a végzős középiskolásokra is, 

hiszen nekik az érettségi a „nulladik 

vizsgaidőszakuk”. A GazMag szerkesztőségének 

nevében mindenkinek sikeres vizsgákat kívánok! 

 

Tóth Marcell
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RÖVID HÍREK 

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása: 

 

2012. május hónapban a könyvtár 

ZÁRVA tart! 

 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12. 

 

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk 

 

 

 

 

Az ecuadori példa 

A demokrácia kiteljesítése, mint a gazdasági növekedés 

gyorsításának eszköze - az ecuadori példa. Ezzel a címmel 

szervez előadást a Budapesti Gazdasági Főiskolával karöltve a 

Magyar Közgazdasági Társaság Nemzetközi Gazdaság 

Szakosztálya 2012. június 5-én, kedden 18 órától a BGF Lotz 

termében (Budapest V. kerület, Markó utca 29-31.). A 

rendezvény előadója Jaime Barberis, Ecuador budapesti 

nagykövete, a rendezvény moderátora pedig Nyíri Iván, az 

MKT Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának elnöke lesz. A 

rendezvény nyelve az angol. 

 

 

 

Konferencia a tehetségmenedzsmentről 

Tehetségmenedzsment a vállalatvezetők szemével - ez lesz a 

témája a VI. Menedzsment Fórum Konferenciának, amelynek a 

budapesti Danubius Hotel Gellért ad otthont 2012. június 7-én, 

csütörtökön. A rendezvényen szó lesz többek között a 

tehetségmenedzsment szerepéről a piaci versenyben, a 

talentmenedzsment-programok üzleti értékteremtéséről vagy 

éppen a tehetségmenedzsment felsővezetői aspektusairól és a 

tehetségek munkahelyi integrációjáról. A konferencián a 

Magyar Közgazdasági Társaság tagjai 15%-os kedvezménnyel 

vehetnek részt - ezt a kedvezményt a honlapunkon 

(www.mkt.hu) letölthető jelentkezési lapon tudják 

érvényesíteni. A rendezvényről bővebb információ a 

http://konferenciak.mfor.hu/72.html internetes oldalon 

található. 

Fenntarthatósági Füzet Kína ökológiai lábnyomáról 

Mekkora lábnyomon él Kína? Erre a kérdésre ad választ a CG 

& Partners Kutató és Tanácsadó Kft. Fenntarthatósági Füzetek 

című ingyenes kiadványsorozatának 8. része. 

A kiadvány az érdeklődők számára ingyenesen hozzáférhető a 

cég honlapján (http://cgpartners.hu). 

 

 

 

Nemzetközi adókonferencia a telephelyekről 

A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete és a Penta Unió 

Oktatási Centrum közös szervezésében, a Magyar 

Közgazdasági Társaság szakmai támogatásával 2012. június 7-

8-án ismételten megrendezik Adózás Európában címmel a VI. 

Nemzetközi Adókonferenciát Budapesten. Ebben az évben a 

telephelyek és a fióktelepek adókockázatait és adótervezési 

lehetőségeit vizsgálják a szakértők. A résztvevők első kézből 

kaphatnak információt a belföldi és külföldi telephely 

alapításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati kérdésekről, valamennyi érintett adónem 

szempontjából. Az előadók pedig bemutatják a legvitatottabb 

területeket, a bírósági, az ellenőrzési és az adózói gyakorlatot, 

az adótervezési lehetőségeket, valamint az országonkénti 

sajátosságait is. A konferencia részletes programja 

megtalálható a www.AdozasEuropaban.hu honlapon. 

 

 

 

TeSzedd Győrben is 

A magyar gazdaság Szküllák és Kharübdiszek között - ezzel a 

címmel szervez konferenciát 2012. április 19-én, csütörtökön 9 

órától a Budapesti Corvinus Egyetem III. előadójában 

(Budapest, Fővám tér 8.) a Gáspár Pál Közgazdaságtudományi 

Emlékalapítvány. A konferencián előadást tart Chikán Attila 

egyetemi tanár, intézetigazgató (BCE); Csillag István egyetemi 

docens (Óbudai Egyetem), volt gazdasági miniszter és Zsoldos 

István vezető közgazdász (MOL Nyrt). Az előadásokat követő 

kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Bod Péter Ákos egyetemi 

tanár, intézetigazgató, tanszékvezető (BCE), az MKT alelnöke; 

Csillag István és Zsoldos István. 

http://mktkonyvtar.tk/
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FÖLD NAPJA 2012 

Április 22-e a Föld Napja. Ezt a mozgalmat egy Denis Hayes nevű amerikai egyetemi hallgató indította el 1970. 

április 22-én. Jelmondata ez volt: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” 

 A Föld Napját 1990. óta rendezik meg 

Magyarországon. Évről évre egyre több programra kerül sor 

ezen a napon. Nem volt ez másképp az idei évben Győrben 

sem. A Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági 

Szervezete (MKT GYISZ) is saját rendezvénnyel készült a 

Föld Napjára. A szervezet április 22-én, vasárnap délután az 

MKT Szakkönyvtárának épületében várta az érdeklődőket. 

 A rendezvény legnagyobb részét az előadások 

alkották. A résztvevők három előadást hallhattak. Az első 

előadás Lukács András nevéhez köthető. A Levegő 

Munkacsoport elnöke arról tartott előadást, hogy „Hogyan 

legyünk zöldek és gazdagok?”. A második előadás Tóth 

Marcell nevéhez fűződik, az MKT GYISZ elnöke a 

fenntartható fejlődésről és az ökológiai lábnyomról beszélt a 

hallgatóságnak. A záró előadást Kadlec Gergely, az MKT 

GYISZ tagja tartotta meg, aki a többletről beszélt. 

 A szervezők a fenntartható fejlődés mellett az 

egészség fenntartását is fontosnak tartották, és az rendezvény 

ideje alatt egészségsarok is üzemelt, ahol többek között 

vérnyomásmérésre, és egészségügyi kérdőív kitöltésére is volt 

lehetőség. 

 Az előadások után sor került a GazMag által 

meghirdetett „Föld Napja 2012” fotópályázat 

eredményhirdetésére, majd a tombolasorsolásra is. A 

tombolatárgyak felajánlói az alábbiak volta: Pajtás kávézó és 

bár, Szenczi Molnár Albert Antikvárium, Városi Művészeti 

Múzeum, Vaskakas Bábszínház. 

 A rendezvén az előadások után tovább folytatódott a 

Pajtás kávézó és bárban, ahol a résztvevők kikapcsolódhattak, 

illetve kötetlenül lehetett beszélgetni az előadókkal is. 

 A Föld Napja kezdeményezés sikeres volt, a Magyar 

Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezete először, de 

nem utoljára szervezett rendezvényt ebből az alkalomból. 

 

 

Tóth Marcell

SZAVAZÁS 

 



FÖLD NAPJA – MIKÉNT LEHETÜNK ZÖLDEK S GAZDAGOK? 

Ez "a kérdés s témakör" mely Lukács András (Levegő Munkacsoport elnöke, geofizikus), a Föld Napja nevet viselő 

rendezvény keretén belül tartott előadását jellemezte, számos hasznos információval szolgált a résztvevőknek. 

 Elsőként bemutatta az említett civil szervezet 

tevékenységét, céljait, majd ennek tükrében rátért, hogy a 

környezettudatosság miként hat a gazdaságra. Főként 

magyarországi viszonylatban gondolkodva, de külföldi 

példákat is megemlítve. 

 A Levegő Munkacsoport 21 éve az ENSZ 

partnerszervezete. 128 tagú szövetség, azonban ebből csak 17 

vesz részt aktívan a csoport munkájában. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos esetekről tanulmányokat 

készítenek, feladatukhoz tartozik a tanácsadás, illetve a jogi 

fellépés bizonyos döntéshelyzetek előállásakor. 

 Miután betekintést nyertek az érdeklődők a Levegő 

Munkacsoport "életébe", az előadó a címben szereplő kérdést 

igyekezett érdekes részletekbe menően kifejteni a 

hallgatóságnak. Bemutatta, hogy hogyan valósítható meg a 

környezettudatosság egyéni-, vállalati-, önkormányzati- s 

állami szinten. 

 Példaként említette az egyéni szinthez kapcsolva a 

lehúzott redőnyöket, mint a meleg benntartásának hatékony 

módszerét, mellyel pénzt takaríthat még a háztartás. 

 Vállalati szinten fontos a mobilitás. Itt szó esett a 

kevesebb hely – kevesebb kiadás elvéről, melyet a cégek, 

vállalatok előnyben részesítenek. Végül, de nem utolsó sorban 

következett az állami szint, mellyel a Levegő Munkacsoport és 

a hasonló szervezetek főként foglalkoznak. 

 Lukács András a "nagy kérdés" mellett több kisebb, a 

"zöldebbé" váláshoz tartozó fontos témát érintett, például: Mi a 

gazdasági fejlődés? Mibe érdemes befektetni? Az állam rossz 

gazda!. 

 A gazdasági fejlődést úgy értelmezte hogy az ne csak 

a növekedést jelentse. A tőke megoszlását a világban az alábbi 

rendszer szerint csoportosította: természeti tőke, tárgyiasult 

tőke, eszmei tőke. Az országok közötti összehasonlításban 

megfigyelhető, hogy ezen tőkefajták megoszlása nagyban függ 

attól, hogy kis-, közepes- vagy nagy országról van szó. 

 Fontos a természeti tőke, s fontos szerepe mellé társul 

a magas piaci értéke is. Ugyanakkor az immateriális (eszmei) 

tőke is meghatározó. Ebbe a csoportba tartozik a 

környezetvédelem, oktatás, egészségügy, K+F, (és a 

mindennapi biztonság). Mind-mind valamilyen módon 

befolyásolja a gazdaság környezetet. 

 Az oktatást szemlélve megállapítható, hogy a felnövő 

generáció gondolkodása, tanulás során felhalmozódó tudása 

kihat a későbbi tetteikre is. Sokan úgy vélik, hogy az 

oktatásban csak hosszú távon érdemes gondolkodni, de 

bebizonyosodott, hogy nem minden esetben van így. 

Finnország elérte 5-6 év alatt a 13%-os GDP növekedést. 19%-

ra csökkent a munkanélküliség. Olykor az újraelosztás nehezen 

oldható meg de érdemes az innovációt támogatni, nem csak 

hosszútávon. 

 A közigazgatás javítása is egy lehetőség mely 

Magyarországon fejlesztésre szorul. Megemlíti az előadó a 

kolontári iszapkatasztrófát. Ennek bekövetkeztéért a gyenge, 

vagy el nem végzett ellenőrzések okolhatóak. Az ilyen esetek 

kockáztatják az ország versenyképességét az is az 

emberáldozatok mellett. A gazdaság erősödését a 

környezetvédelmi szervezetek is segíthetik, véli a Levegő 

Munkacsoport elnöke. 

 Az ezt követő képsorok felett "Az állam rossz 

gazda?!" kérdés volt látható, amelyre ismételten egy kisebb 

téma jelmondataként tekinthették azok, akik az előadáson részt 

vettek. Felmerült a probléma, hogy az állam a versenyhelyzetet 

hátráltatja, azonban kiderült, hogy az állami pénzből 

támogatott beruházások legtöbbször elősegítik a 

versenyképesség erősödését az adott országban. (Az 

infrastruktúra fejlődése és a középületek helyreállítása 

hasznosabb, mint egy magánpénzből finanszírozott pláza 

felépítése). 

 Ezen felül Lukács András kiemelte a "zöld 

költségvetést”, azaz a környezetvédelmi adóztatást s a káros 

támogatásokat. (Hell energiaital, gumigyárak – 

nyersanyagigényes, környezetszennyező, túl sok van belőlük). 

Káros támogatások mellé rendelhető a rejtett befektetés 

(például: út – zajos, rossz minőségű, esetleg magas CO2 

kibocsátás => közeli ingatlanok értékcsökkenése). 

 Az előadás végéhez közeledve a Levegő 

Munkacsoport elnöke a szervezet munkásságának egy-egy 

részletébe tekinthetett bele ismét a közönség a szervezet által 

készített tanulmányok és javaslatok bemutatásán keresztül. 

Főként a közlekedésre vonatkozó tanulmányok kerültek elő. A 

Lukács András vezetésével működő civil szervezet javaslatai 

között szerepel többek között az energiaadó, a kétkulcsos 

SZJA, és a Nukleáris Alap. Az energiaadó (fűtés, gáz, villany) 

azért is jó példa, hisz kitekintve keletre Iránban egy jól bevált 

módszer az olaj adóztatása. Az olaj mennyisége miatt érdemes 

volt az adókivetés, mert a befolyt összeget a háztartások 

támogatásként visszakapták, ezáltal újabb bevételhez juthattak. 

 Végezetül a hallgatóság összefoglalóként újra 

megtanulhatta, hogy miként hat a zöld háztartás a GDP-re. 

Miként válhatunk "zöldebbé", takaríthatunk meg vele pénzt 

"zöld" utat nyerve egy környezettudatos, azonban fejlődő 

átalakulás felé. A tanultakat elméjük mély tarisznyájába 

rejtették s a jövő számára megőrizték. 

 Az előadást követően észrevételeiket, kérdéseiket 

Lukács Andrásnak szegezhették, aki készséggel válaszolt a 

legjobb tudása szerint. 

 

Orosz Dávid Péter



MEGVÁLTOZIK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 

2012. július 1-én lép hatályba az Új Munka Törvénykönyve. A legfontosabb változásokról a PwC Magyarország és partnere, a 

Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda tartott sajtótájékoztatót. 

 

 A decemberben elfogadott Munka Törvénykönyve 

jelentős változásokat tartalmaz. A változtatások célja a 

szabályozás rugalmasabbá tétele, és az életszerűbb, 

egyediesített belső szabályozás megteremtése volt. Azonban 

még a jogalkalmazók sem biztosak benne, hogy a jelenlegi 

munkaerőpiac megfelelően tudja kezelni az új szabályozást. 

Általános vélekedés az is, hogy a júliusban hatályba lépő 

szabályozás a munkáltatók számára kedvezőbb. 

 Az Új Munka Törvénykönyvének egyik legfontosabb 

újítása a nagyfokú flexibilitás. Az eddig alkalmazott kollektív 

szerződésekkel ellentétben az egyedi megállapodásokat helyezi 

előtérbe. Ezek az egyedi megállapodások alkalmazhatóak 

lesznek a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására, illetve 

az egybefüggő szabadságok mértékére és a szabadság átvitelére 

is. 

 Az új szabályozás érinti a kedvezményeket és a 

védettségeket is, ezek közül a kismamákat érintő változások a 

legjelentősebbek. Várandósság esetén a munkáltató csak abban 

az esetben nem szüntetheti meg a munkaviszonyt 

felmondással, ha a várandósság tényéről a munkavállaló 

előzetesen tájékoztatja. Jelentősen változott a kismamák 

védettsége is. A korábban a gyermek 3 éves koráig fennálló 

felmondási tilalom az új szabályozás szerint csak akkor 

változtatható, ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából 

a fizetés nélküli szabadságot ténylegesen igénybe veszi. 

 Szintén újítás, hogy az apának is jár a szülési 

pótszabadság, amennyiben gyermeke születik. Ez a 

pótszabadság egy gyermek esetében öt munkanap, 

ikergyermekek születése esetén pedig hét munkanap, melyet a 

szülést követő második hónap végéig köteles biztosítani a 

munkáltató. 

 A legtöbb munkavállalót természetesen a munkabérre 

vonatkozó változások érdeklik. Az egyik legfontosabb változás 

a délutáni műszak megszűnése. E miatt a munkáltató 30%-os 

bérpótlékot csak a 18 óra utáni munkára köteles fizetni, 

amennyiben a munkavállaló legalább egy órát dolgozott ebben 

az időszakban. Megszűnik az átlagkereset fogalma, illetve 

változik a távolléti díj számítása is. A távolléti díj számításakor 

nem kell figyelembe venni a teljesített túlórákat, csak a 

műszakpótlék, az éjszakai pótlék, a készenléti pótlék és az 

ügyeleti pótlék fog számítani az alapbér mellett. 

 A munkáltató jogosult lesz a munkavállalók 

munkaidőn kívüli magatartását ellenőrizni, azonban erről 

előzetesen tájékoztatni kell az munkavállalókat. Ebbe az 

ellenőrzésbe beletartozik a közösségi oldalakon történő 

megnyilvánulások (hozzászólások, fényképek) ellenőrzése is. 

 A július 1-től hatályba lépő Munka Törvénykönyve 

jelentős változásokat tartalmaz az eddigiekhez képest, több 

esetben a munkavállalók számára nem túl kedvezően. A 

flexibilis keretrendszer azonban kedvezhet a külföldről 

ideérkező nagyvállalatoknak, mivel a szerződéseket úgy 

alakíthatják ki, ahogy az anyaországban megszokhatták, ezáltal 

növelheti a külföldi beruházók vállalkozási kedvét. 

 

 

Tóth Marcell



1. helyezett: Tóth László: Patak télen 



2. helyezett és közönségdíjas: Takács Karolina: Föld órája 

3. helyezett: Tóth László: A kis kíváncsi 



ÁTADTÁK AZ AUDI TANSZÉKET 

Átadásra került a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Belsőégésű Motorok Tanszékének új épülete. Az ünnepélyes 

épületavatóra 2012. május 2-án, szerdán került sor. Az átadáson részt vett Thomas Sigi, az Audi AG igazgatótanácsának tagja 

is, aki aznap előadást is tartott a z egyetemen. 

 Az Audi Hungaria Belsőégésű Motorok Tanszékének 

új épülete a Széchenyi István Egyetem területén lett kialakítva, 

az egyetemi campuson. A tanszék épületének megvalósítása az 

Audi Hungaria Motor Kft., Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Széchenyi István Egyetem 

együttműködésében, illetve részben Európai Uniós pályázati 

forrásból valósult meg. 

 A új épület átadásakor kihangsúlyozták, hogy nem 

kizárólag az Audi kutatásait fogja segíteni, más vállalatokkal is 

tervez közös munkát a tanszék. 

 Az átadóünnepségen jelen volt Thomas Sigi, az Audi 

AG személy- és szociális ügyekért felelős igazgatótanácsi tagja 

és munkaügyi igazgatója is. A Németországból érkezett 

szakaember az új tanszék épületének avatása előtt előadást is 

tartott „Humántőke – a versenyelőnyt meghatározó tényező a 

jövőben” címmel. Az előadást – amely a Széchenyi István 

Egyetem VIP termében került megrendezésre – a nagy 

érdeklődésre való 

tekintettel kétszer 

tartotta meg a 

személyügyi 

szakember. Az 

előadó első sorban 

munkahelye, az 

Audi AG példáin 

keresztül beszélt a 

humántőke jelentőségéről. Az előadás német nyelven hangzott 

el, azonban a hallgatóságot szinkrontolmács is segítette. 

 Thomas Sigi először, de nem utoljára járt a Széchenyi 

István Egyetemen. A tervek szerint szeptemberben újra 

ellátogat Győrbe, és egy újabb érdekes előadással áll a 

hallgatók rendelkezésére. 

 

Tóth Marcell

JÁRMŰIPARI KONFERENCIA GYŐRBEN 

A Széchenyi István Egyetem Járműipari és Térgazdasági Kutatócsoportjának alprojekt-záró konferenciájára került sor május 

4-én Győrben, a Széchenyi István Egyetemen. A konferencia „A járműipar gazdasági hatása a Közép- és Nyugat-Dunántúli 

régiók fejlődésére” címet viselte. 

 Az alprojekt-záró konferencia Széchenyi István 

Egyetem és a veszprémi Pannon Egyetem közös kutatását 

mutatta be. Az alprojekt vezetője Prof. Dr. Rechnitzer János, a 

Széchenyi István Egyetem rektorhelyettese. 

 A konferencia a délelőtti plenáris üléssel kezdődött. 

Ekkor tartottam meg előadását Dr. Szalavetz Andrea, a Magyar 

Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, aki a 

járműipar globális értékláncairól, illetve a hazai 

leányvállalatok lehetséges stratégiáiról beszélt. Hasonló 

érdeklődés övezte Dr. Svéhlik Csaba előadását. A szakember 

Európa-díjas autókonstruktőr, és a bécsi KHEOPS Automobil-

Kutató Intézet ügyvezető igazgatója. Az ő előadása az 

autógyártás jövőbeni átalakulásáról, trendjeiről szólt, és egy 

lehetséges fejlődési utat vázolt fel egészen 2040-ig. 

 Természetesen a külsős szakemberek mellett a 

projektben tevékenyen részt vállaló kutatók előadásai sem 

maradhattak el, így a már említett Rechnitzer professzor 

mellett előadást tartott Prof. Dr. Czinege Imre és Prof. Dr. 

Róbert Péter egyetemi tanárok, illetve Prof. Dr. Józsa László, 

az egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának 

dékánja. 

 A délutáni előadásblokk szekciókra bontva zajlott. A 

három szekció a „Versenyképesség, Kelet-Közép-Európa”, „A 

járműipar telepítő tényezői Kelet-Közép-Európában” és a 

„Járműipari beszállítói hálózat Közép-és Nyugat-Dunántúlon” 

címmel zajlott. 

 A Versenyképesség szekcióban előadást tartott többek 

között Dr. Lados Mihály, a Magyar Közgazdasági Társaság 

Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének titkára is. 

Előadásának témája a helyi gazdaságfejlesztés volt, Győr 

városának példáján keresztül. Kiemelte, hogy az iparűzési adó 

címkézése Győrben egy jól működő eszköze a gazdaság 

fejlesztésének, illetve kitért arra, hogy a város jelenlegi 

szlogenje („Egészség, kultúra, innováció. A jövő Győrben 

épül”) azért is jó, mert nem csak a város, hanem az egyetem és 

az Audi is használja. 

 Az alprojekt-záró konferencia érdekes előadásokkal 

szolgált a hallgatóságnak. Akik több információra is kíváncsiak 

erről a kutatásról, azoknak készül erre a célra a várhatóan 

nyáron publikálásra kerülő kutatási kiadvány. 

 

Tóth Marcell



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? 

 Szeretnél konferenciákra eljutni az országon belül, vagy más országokba? 

 

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. június 20-ig, 

és az őszi félévtől már te is MKT-s lehetsz. 

 

mailto:mktgyisz@citromail.hu


OROSZ DÁVID PÉTER: ELMONDANÁM 

 

Elmondanám.. 

Ha lehet 

Miként esett meg vélem az eset 

Estve későn nyugtalan fekve ágyamba 

Gondolkodám magamban 

Miért így lett ,hogy így lett 

Egészen elbánt velem az élet 

(Túl estem már sokmindenen) 

Viharokon ,nagy szeleken, 

"pillanatyi szerelmeken" 

 

Cifra fruskák,szép leányok 

egyet se bántam,hogy ott hágyott 

Csak az ne volna az a kicsiny lény 

Aranyhajú fehérnép 

Elvarázsolt,megbabonázott 

S esti széllel tovább állott 

Várta őt a mindene  

Hetyke járású legénye 

Aki ölének csak e leány volt a vendége 

 

S ha menni kellett 

Elengedte a kedvest 

De nem sejtette 

Hegyi szellő kezembe repítette egyenest 

Szelid galmambként  fészket ült 

Majd viharmadárként elrepült 

 

Szép hangját,gyönyörű mosolyát 

Még most is látom s hallom 

S mégis bánatos ettől arcom 

Harcolni érte lehetetlen 

S tán rossz döntésnek verhetetlen 

 

S ha valahogyan versem szívedig ér 

Még egy utolsó csókot ajkamra híntsél 

Ó te aranyhajú Tündér. 

.



SUBBY SNAKE: HALOTT MADÁR 

 

Az út szélén, darabokban 

Láttam egy galambot holtan 

Halott madár, 

Többé nem száll. 

 

A szívemben is érzem dobban, 

Halott lelkem darabokban, 

S nagyon fáj, 

Nincs remény már. 

 

Pedig szívem ifjú még, 

De hajamon ősz szálak, 

Életem kegyetlen lángja ég, 

Összedőlt álmaim fájnak.



 

 

JÁTÉK (EURO 2012) 

Lassan itt a Lengyel-Ukrán rendezésű foci EB és mivel szegény Paul a polip már nincs köztünk, igyekeztünk magunk 

megjósolni az eredményeket. Ám, még mielőtt fejvesztve rohanna a Kedves Olvasó a fogadóirodákba megtenni a téteket a 

nyertes csapatra, meg kell fejtenie a rejtvényt. Segítségképpen megadunk néhány állítást: 

1. Az "A" csapat győztese összesen 4 meccset játszik az EB-n. 

2. Az orosz válogatott kettővel kevesebb meccset játszik, mint a francia. 

3. Az oroszok másodikak lettek csoportjukban, nem a németek ellen estek ki. 

4. A dán és a portugál válogatottak kikaptak a hollandoktól és a németektől is. 

5. A házigazda csapatok közül csak egyiknek sikerült a továbbjutás a csoprtkörből. 

6. A franciák nem játszottak a "C" csoport legjobbjaival. 

7. A "C" csoport csapatai nem jutottak döntőbe, a csoport győztese egy fordulóval tovább jutott, mint a csoportmásodik. 

8. Volt francia-horvát meccs. 

9. A spanyolok legyőzték a svédeket. 

10. Az EB győztese legyőzte a spanyolokat. 

Technikai segítség: Az EB csoportmérkőzésekkel kezdődik. A csoporton belül mindenki játszik mindenkivel. Tehát 

csoporton belül minden csapat 3 meccset játszik. A győztes 3 pontot kap, a vesztes 0 pontot. Döntetlen esetén 1-1 pontot 

kapnak a csapatok. Minden csoportból 2 csapat jut tovább az elért eredményei alapján. A bajnokság a mellékelt ábra alapján 

folytatódik. Tehát például az "A" csoport második helyezettje a "B" csoport győztesével mérkőzhet meg. 

 

A helyes megfejtők között egy MKT-s tollat sorsolunk ki! A megoldásokat az mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre 

küldhetitek. A beküldési határidő: 2012. június 3. 
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Komárom központjában 2 szobás, bútorozott, 

távfűtéses lakás kiadó. 

Ár: 35.000,- Ft + rezsi. 

2 havi kaució szükséges. 

Érdeklődni: 70/776-2366 

https://www.facebook.com/hahagyor 

https://www.facebook.com/hahagyor


 

 

 


