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Melyik világhírű egyetemre juthatnál be?

A világ első 200 közgazdasági egyetemére ugyanazt a 2-3 

típus tesztet kérik, ami alapján elbírálják a jelentkezőket. 

Ez alapján kialakulnak ponthatárok egyes egyetemekre. Ha 

szeretnéd kipróbálni a teszteket vagy kíváncsi vagy hogyan 

teljesítenél akkor iratkozz fel és kipróbálhatod magad.

További információk és jelentkezés az alábbi linken:

http://mktib.hu/melyik-vilaghiru-egye-
temre-juthatnal-be/
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 Megkezdődött az év tízedik hónapja, október. És ezzel együtt megérkezett a 

hűvösebb idő. Szeptember volt az „éjszakák” hónapja, ugyanis a Kutatók Éjszakája 

és a Civilek Éjszakája egyaránt erre a hónapra esett. Ezen kívül sor került a közgazdá-

szok legnagyobb országos rendezvényére, a Közgazdász-vándorgyűlésre is.

 Azonban az október is tartogat számunkra programokat. Mostanra talán már 

mindenki sikeresen belerázódott a tanévkezdésbe, és egy-két egyetemista fejében ta-

lán már meg is fordult a tanulás kósza gondolata. Természetesen ebben a hónapban 

sem marad senki GazMag nélkül, ugyanis épp az októberi számot tartja a kezében az 

olvasó. Két évvel ezelőtt szintén októberben jelent meg legelőször a lap, szóval már 

elmúltunk két évesek. A mostani lapszámhoz pedig minden olvasónknak kellemes 

időtöltést kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Építéstudományi Egyesület októberi rendezvénye
Tisztelt építészek/ építőmérnökök/ diákok/ érdeklődők!

Szeretettel meghívjuk Önöket a Építéstudományi Egye-
sület Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének októbe-
ri rendezvényére. 

Időpont: 2013. október 14. (hétfő) 17.00-18.30
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Építész Műterem 
ház
(Győr, Egyetem tér 1.)

Téma: „Szakmai sajtó, és ami mögötte van”
Előadás:
• Metszet, Építési megoldások bemutatása
• tervlap.hu bemutatása
• működési, szakmai háttér
• kulisszatitkok

Előadó:
Csanády Pál
okleveles építészmérnök, főszerkesztő
Artifex Kiadó

RENDEZVÉNYFELELŐS:  Lekics Gábor 
Elérhetőségek:  lekicsgabor@gmail.com
20/321-5660

A rendezvényünk nyílt és díjmentes.
Várunk mindenkit szeretettel!
(Forrás: Építéstudományi Egyesület)

Megújuló energiaforrások a fenntartható közleke-
désért
2013. október 30-án, 15 órai kezdettel tartja Győrben, 
a MOBILISban a Zéró Emissziós Platform (ZEP) a 
következő összejövetelét. A ZEP célja, hogy a Nyugat-
dunántúli régió mintarégióvá válhasson a megújuló en-
ergia alapokon nyugvó emissziómentes közlekedés terén.
(Forrás: PannonNovum)

III. Kárpád-medencei Fiatal Közgazdászok Találko-
zója
Idén is megrendezésre kerül a Kárpát-medencei Fiatal 
Magyar Közgazdászok Találkozója (KÁMFOR), immá-
ron harmadszor. Gyula és Nagyvárad után idén Móron 
találkoznak egymással az ifjú magyar közgazdászok, 
hogy előadóik segítségével megvitassák a Kárpát-me-
dence térsége előtt álló feladatokat és kihívásokat.
További részletekkel hamarosan jelentkezünk, addig is 
senki ne felejtse el beírni a naptárjába:
III. KÁMFOR
2013. november 15-17. Mór (Fejér megye)
(Forrás: www.mktib.hu)

Kultúra, gazdaság, kultúragazdaságtan
Magyari-Beck István, a BCE professor emeritusa ve-
zetésével a közelmúltban újjáalakult a Magyar Közgaz-
dasági Társaság Kultúra-gazdaságtani szakosztálya. A 
szakosztály elnökségének tagjai - Magyari-Beck István, 
Déry Attila, Ulicsák Béla, Rostás Zoltán és Monostoriné 
Bacsó Anna - 2013. október 11-én, pénteken 16 órától 
a FUGA Budapest Építészeti Központ előadótermében 
(Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) mutatkoznak be és tar-
tanak előadásokat a szakosztály érdeklődő tagjainak.
(Forrás: www.mkt.hu)

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:

Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk



Rövid hírek
A vezetők mind a négy országban fontosnak érzik a be-
osztottaik motiválását és a jó munkavégzés elismerését, 
ám jellemzően kevés figyelmet fordítanak a folyamatos 
tanulásra, valamint a munkaidő hatékony beosztására. Ér-
dekes különbség mutatható ki ugyanakkor abban, hogy 
míg a magyarok leginkább a hatalommegosztás eszkö-
zével élnek szívesen, addig a másik három visegrádi or-
szágban a közös döntések támogatását tartják fontosnak 
a vezetők. Ugyancsak szembeötlő eredmény, hogy míg 
Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában az 
őszinteséget és a megbízhatóságot tartják a legfontosabb 
személyes vezetői kvalitásnak, addig a lengyeleknél ez a 
legkevésbé fontos: náluk a következetesség az első számú 
ismérve a jó vezetőnek.

A vezetői kvalitások és a korrupció megítélését összevetve 
a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a pozitív 
viselkedési normákat – vagyis a korrupció elítélését – tá-
mogató vezetői magatartásformák igenis részei a vezetői 
kultúránknak. A korrupció okai tehát nem a kultúrában, 
hanem valószínűleg sokkal inkább az intézményrendszer 
és a jogi környezet hiányosságaiban keresendők.

Viselkedési közgazdaságtan
Viselkedési Közgazdaságtan Blog indult. Az oldal a 
http://www.viselkedesikozgazdasagtan.blog.hu/
illetve a https://www.facebook.com/ViselkedesiKozgaz-
dasagtan oldalakon érhető el.
(Forrás: www.mktib.hu)

Fejétől bűzlik-e a hal?
Nem a kultúrában, hanem feltehetően inkább az intéz-
ményi és a jogszabályi környezet hiányosságaiban kere-
sendők a korrupció okai a visegrádi országokban. Erre 
a következtetésre jutott az az MKT közreműködésével 
végzett, nemzetközi felmérés, amelynek célja egyrészt 
az volt, hogy feltárja az egyes közép-európai országok 
vezetőinek kulturális sajátosságait, másrészt hogy meg-
vizsgálja, mennyire épült be az etikus viselkedés a veze-
tői kultúrába.

A Melbourne-i Swinburne Egyetem kutatóinak irányí-
tásával és a Visegrádi Alap támogatásával megvalósult 
projektben a Magyar Közgazdasági Társaság mellett a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; a 
Tomas Bata Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Kara (Zlín, Csehország), a Helena Chodkowska 
Gazdaság- és Jogtudományi Egyetem (Varsó, Lengyel-
ország); a Maria Grzegorzewska Oktatási Akadémia Pe-
dagógiai Kara (Varsó, Lengyelország) és a Bél Mátyás 
Egyetem Közgazdaságtudományi Kara (Besztercebá-
nya, Szlovákia) vett részt. A kutatók a négy országban 
összesen 868 vezetőt – 30 százalékban az állami, 10 szá-
zalékban a civil, 60 százalékban pedig az üzleti szférából 
– kérdeztek a vezetői kiválóság és az etikus magatartás 
kapcsolatáról Közép-Európában.

A felmérés eredményei szerint mind a négy visegrádi 
országban – Magyarországon, Csehországban, Szlová-
kiában és Lengyelországban egyaránt – a vezetők alap-
vetően úgy gondolják, hogy „a korrupció a dolgok el-
intézésének egy módja”, és kevéssé érzik fontosnak a 
felelősségtudatot, a szabálykövetést, valamint az átlátha-
tóságot. Érdekes eltérést mutat, hogy a magyarországi 
vezetők elsősorban azt érzik fontosnak, hogy egyezség-
re jussanak az egyes érdekcsoportokkal, míg a három 
másik országban a vezetők a döntéshozatal előtt inkább 
felmérik a különféle érdekcsoportok igényeit. 



Szavazás

MKT GYISZ

Tóth Marcell

A legismertebb ilyen rendezvény a Fiatal Közgazdászok 
Országos Találkozója (FIKOT).
 Természetesen – mint minden diákszervezet – az 
MKT GYISZ sem csak szakmai oldaláról ismert. Tagjai 
az egyetem olyan közgazdász hallgatói (tagjaink között 
vannak egészségügyi- és mérnökhallgatók is), akik az elő-
adásokon megszerzett tudásnál egy kicsivel többre vágy-
nak, ugyanakkor nem vetik meg a bulizást sem. A szakmai 
programokon, és a tanárok részvételével megrendezett 
teadélutánokon kívül szalonnasütés, bográcsozás, forralt 
borozás, sörest, és farsangi bál is szélesíti rendezvényeink 
palettáját.
 Az MKT GYISZ egy nyitott szervezet, minden-
kit szívesen látunk a csapatban. Ha felkeltettük érdeklő-
désedet, vagy szívesen csatlakoznál hozzánk, akkor ne 
habozz, így egy e-mailt az mktgyisz@citromail.hu címre.

 Az MKT a magyar közgazdászok legrégebbi, leg-
jelentősebb szakmai szervezete, 1894. május 27-én jött 
létre. Az országos szervezet elnökei mindig neves köz-
gazdászok voltak, többek között Kautz Gyula, a Gazda-
ságtudományi Kar névadója is az MKT elnöke volt.
 Az évek folyamán az ország azon egyetemein, 
ahol gazdasági képzés folyik, sorra alakultak meg az MKT 
Ifjúsági Bizottságai is. A Győri Ifjúsági Szervezet 1999-
ben alakult meg. A győri szervezet olyan szempontból is 
egyedi, hogy az országban egyedüliként itt található MKT 
Szakkönyvtár, ahol számos magyar és idegen nyelvű szak-
könyvet illetve folyóiratot találhat az érdeklődő.
A szervezet számos programlehetőséget  nyújt tagjainak. 
Az egyetemi hallgatók országos és nemzetközi rendezvé-
nyeken vehetnek részt, ahol a szakma legnagyobbjai tar-
tanak előadást, és lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre a 
többi egyetemen tanuló közgazdász hallgatókkal is. 

Az egyetemi élet szerves részét képezik a különféle hallgatói szervezetek, és az általuk kínált szakmai programok, 
kikapcsolódási lehetőségek. Egy ilyen szakmai szervezet a Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szerve-
zete (röviden MKT GYISZ) is.
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Be szoktál járni az órákra?

Mindig minden órán ott 
vagyok!

Többnyire igen, de néha 
egy-egy kimarad.

Nem járok be mindenre, 
csak a fontosabbakra.

Csak arra járok be, amire 
nagyon muszáj.

Vannak órák is az 
egyetemen?



Civilek Éjszakája Győrben

 Az 2011-es és a 2012-es évhez hasonlóan Győr-
ben is megtartották ezt a rendezvényt. A hagyomá-
nyokhoz híven 2013-ban is a Kautz Gyula Közgazdász 
Szakkollégium volt a házigazda. A bevált csapat, azaz a 
szervezők összetétele sem változott, a Kautz Gyula Köz-
gazdász Szakkollégium és az Innovációval a Fenntartható 
Fejlődésért Egyesület újfent közösen szervezte meg a Ci-
vilek Éjszakája győri programját.
 Bár maga a rendezvény egyáltalán nem volt feles-
leges, a helyszínen kiállított termékek azok voltak – leg-
alábbis a szervezők szerint biztosan. Az Innovációval a 
Fenntartható Fejlődésért Egyesület két tagja, Dr. Szigeti 
Cecília és Horváth Babett saját gyűjteményét mutatta be 
az érdeklődőknek. A felesleges termékek gyűjteménye 
olyan tárgyakat tartalmazott, amelyek vagy funkciójuk 
miatt feleslegesek (például olyan használati tárgyak, ame-
lyekre a mindennapi életünk során normál körülmények 
között egyáltalán nincs szükség), vagy kinézetük mókás 
mivolta miatt nem használná az ember, ha nem szeret-
né, hogy furán tekintsenek rá embertársai. Felesleges ter-
méknek tekintettek olyan termékeket is, amik a hétközna-
pokban ugyan szükségesek, de távoli országokból, magas 
szállítási költségek és jelentős környezetterhelés árán jut-
nak el hozzánk, pedig Magyarországon is fellehető (alma, 
ásványvíz, stb.). 

 Szintén a gyűjtemény tárgyát képezték a túlcso-
magolt termékek. Ezek olyan termékek (legtöbb esetben 
élelmiszerek), amelyek esetében a csomagolás hasonló, 
vagy akár jóval nagyobb részt kitesz a termék súlyából, 
mint a ténylegesen fogyasztásra szánt rész.
 A felesleges termékeket nem csak a kiállításon le-
hetett megtekinteni, hanem a Fenntarthatósági Füzetek 
legújabb kiadványa is ezt a témát taglalja. A kiadvány 
elérhető az Innovációval a Fenntartható Fejlődésér 
Egyesület honlapján (www.iffegyesulet.hu).
 A Civilek Éjszakáján nem csak megtekinteni lehe-
tett a tárgyakat, hanem szavazni is róluk. Az érdeklődők 
természetesen szubjektív módon szavaztak. A közön-
ség szavazatai alapján a legfeleslegesebb/legviccesebb/
legabszurdabb (mindenki döntse el maga, hogy melyik) 
használati tárgy a kutyaalakú műkókuszpersely lett a 
műfoghagymafűzér előtt. Többek között olyan érdekes-
ségeket előztek meg, mint a világító műjégkocka, az USB-
s teásbögre-melegen tartó vagy az édességtartó pók. Nem 
utolsó sorba kiállításra került a KÖVET főtitkárának, Dr. 
Tóth Gergelynek a felajánlása, a feketú tűsarkú cipőt 
formáló cellux-tépő szerkezet is.

Tóth Marcell

A Civilek Éjszakája nevű kezdeményezést 2010-ben hívták életre azzal a céllal, hogy a civil szervezetek bemutathas-
sák tevékenységüket az érdeklődőknek. Az első évben csak budapesti helyszínek voltak, azóta viszont egyre több 
vidéki helyszínen is sor kerül erre a rendezvényre.



Életképek -  Civi lek Éjszakája Győrben



Életképek -  Civi lek Éjszakája Győrben



Tóth Marcell

 A második előadó Csegődi Tibor László volt, aki 
a Szent István Egyetemről érkezett. Ő a megújuló ener-
giák alkalmazásának szabályozásáról és korlátairól be-
szélt. Előadásában kitért arra, hogy hazánkban gyakori az 
energiaszegénység (és az energiapazarlás is!), ugyanakkor 
jelentős az energiafüggőség. Az Európai Unió előírásai 
szerint azonban javítani kell az épületek energiahatékony-
ságán. Szintén EU-s szabály, hogy 2018. után megépülő 
hatósági épületeknek számos energiahatékonysági kritéri-
umnak meg kell felelniük. Nem hagyta figyelmen kívül a 
megújuló energiák jelenkori nehézségeit sem. Elmondása 
szerint a magas költségek mellett a hozzáférés szabálya-
inak nem megfelelő állapota és az adminisztrációs nehé-
zségek is hátráltatják a megújuló erőforrások elterjedését.

 A nap utolsó előadását Bocsó Imre, a Magyar 
Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke tartotta. A 
napenergia magyarországi hasznosíthatóságáról, és okta-
tásáról fejtette ki véleményét. Elmondása szerint a nap-
energiának helye van az oktatásban és a szakképzésben, 
mivel ez jelenti majd a jövőt. Munkatársaival rendszere-
sen szerveznek képzéseket ebben a témában. Előadásá-
nak vége felé szót adott egyik kollégájának is, aki azt a 
kísérleti képzést mutatta be, amelyben hátrányos helyzetű 
roma fiataloknak szerveztek napkollektor-szerelői kép-
zést.
 Az előadások után egy kerekasztal-beszélgetésre 
került sor, ahol kötetlenül is lehetett beszélgetni az elő-
adókkal az egész délutánt felölelő szakmai workshop so-
rán felmerült témákban. A beszélgetésen az előadókon 
kívül több település vezetői is részt vettek. A rendezvény 
állófogadással zárult, a projekt záró rendezvényére 2013. 
október 29-én kerül sor Győrben.

A megújuló energia, mint a vidék innovációja
A fenti címmel tartott workshopot 2013. szeptember 17-én a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság - és 
Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének Nyugat-Magyarországi Tudományos 
Osztálya (MTA KRTK RKI NYUTO).

 A workhshop három előadásból és egy 
kerekasztal-beszélgetésből állt. Az első előadás Honvári 
Patrícia nevéhez fűződött. Az MTK KRTK munka-
társa a környezetiparról, mint a vidéki térségben meg-
valósuló gazdasági innováció lehetőségéről beszélt a 
megjelenteknek. Előadásában kifejtette, hogy az in-
nováció fontos szerepet tölt be a vidékfejlesztésben. Két 
példát hozott fel, az ausztriai Güssinget (Németújvár) és 
a magyarországi Bakonyszombathelyt.
 Az osztrák város a biomassza bevezetésével vált 
ismertté, és itt épült fel a Magújuló Energiák Európai 
Központja. A burgenlandi város ezeknek a tevékeny-
ségeknek köszönhetően 1000 új munkahelyet teremtett, 
és 50 új vállalatot vonzott oda. Bakonyszombathely célja 
az ökofaluvá válás, amit napkollektorokkal és biomassza-
rendszerrel szeretnének elérni.
 Az előadás végső következtetése az volt, hogy 
az ilyen mértékű innovációhoz egy helyi innovátor és a 
megfelelő tudásbázis mellett befogadó közegre is szük-
ség van, azonban sok helyen a szaktudás hiánya és a nem 
megfelelő pályázati rendszer is hátráltatja ezeket a fejlesz-
téseket.



Bionómia - ÖkoRulez

 Az ÖkoRulez rendezvénysorozat első állomása a 
Széchenyi István Egyetem volt 2013. szeptember 19-én 
és 20-án. A két napos rendezvény nem csak előadásokból 
állt, hanem egy üzleti verseny elindulása is volt.
 A verseny célja, hogy fiatalok olyan vállalatokat 
hozzanak létre, amelyek felelősen gondolkodnak, profit 
mellett céljuk legyen, hogy tegyenek valamit a társadalo-
mért és a környezetért is. A részt vevő csapatok ehhez 
minden szakmai támogatást megkapnak a szervezőktől.
 A verseny köré épült roadshownak azonban az is 
célja volt, hogy felhívja a figyelmet a fenntarthatóságra, 
környezettudatosságra. A téma egyik legelismertebb honi 
képviselője, Tóth Gergely a KÖVET főtitkáraként vett 
részt a rendezvényen, és természetesen előadást is tartott 
a témában, amely „A fekete tűsarkútól a fekete hattyúig” 
címet kapta. A fekete hattyú egy létező madár, amely a 
bolygó más területein őshonos, Európában nem, emiatt 
sokan nem tudnak a létezéséről. A fekete tűsarkú pedig 
egy fekete színű, tűsarkú cipőt formáló cellux-tépő esz-
köz, ezen paraméterei alapján pedig méltán kerül be a fe-
lesleges termékek kategóriájába.
(A felesleges termékekről bővebben a GazMag jelenlegi számának 
7. oldalán olvashat. – a szerkesztő)

 Az előadás kitért arra (az egyre többek által is-
mert tényre) is, hogy az emberiség jelenlegi életvitele 
nem fenntartható. Bár a logika rákényszerítene minket a 
fenntarthatóságra, sokan mégsem így élnek. Ennek tud-
ható be az, hogy a teljes népesség ökológiai lábnyoma a 
fenntartható szint 152%-át teszi ki napjainkban.
 A következő előadás a „Fenntartható Föld, és 
a felé tett lépések” címet viselte. Hetesi Zsolt egy kissé 
más szemszögből vizsgálta a dolgokat, ami nem véletlen, 
hiszen a többi résztvevőtől eltérően ő fizikusként ker-
esi kenyerét. A történelem nagy civilizációinak bukását 
mind az ökológiai tényezők összeomlására vezette vissza, 
és ezt be is mutatta a hallgatóságnak. Elmondta, hogy a 
nagy mértékű vízszennyezés a vezetékes víz elterjedése 
következtében lett ilyen súlyos, azonban visszafordítható 
lenne. Az energiapazarlás megszüntetését fontosnak tar-
totta előadásában, és felhívta a figyelmet a megújuló en-
ergiákra, főként a napenergiára.
 A házigazda Széchenyi István Egyetem 
képviseletében Szigeti Cecília fentette ki véleményét a 
fenntarthatóságról. Egyik kedvenc témáját, az ökológiai 
lábnyom számítást hozta fel példának. A vállalati ökológi-
ai lábnyom számításának nehézségeit a kétnapos rendez-
vény workshop részében egy rendhagyó esettanulmány 
keretében mutatta be a hallgatóságnak.
 Nem csak monologikus előadások, hanem 
beszélgetések is részét képezték a programnak. Ilyen volt 
az előadókkal, cégvezetőkkel, és a város képviselőjének 
részvételével megtartott kerekasztal beszélgetés, ahol 
különböző nézőpontok találkoztak egymással. Ebből 
kiderült, hogy magáról a fenntarthatóságról az említett 
emberek nem feltétlenül gondolkodnak eltérően, azon-
ban a részletekben és a megvalósításokban lehetnek kül-
önbségek.
 Összességében egy érdekes, és hasznos rendez-
vénynek lehetett tanúja, aki ellátogatott a programra. Ha 
valaki úgy érzi, hogy lemaradt róla, ne csüggedjen, a road-
show még tart! További információk az ÖkoRulezről a 
http://www.bionomia.hu honlapon találhatóak.

Tóth Marcell

„Máshogy is hajthatod!” Ez a mottója a KÖVET őszi rendezvénysorozatának. A fenntarthatóság témája köré épült 
roadshow több magyarországi városba ellátogat. A nyitó rendezvénynek Győr volt a házigazdája



Kutatók Éjszakája 2013
Mi az a fényspektrum? Milyen testképzavarok voltak az ókori Egyiptomban? Lehet-e a pénzt helyettesíteni biza-
lommal? Ilyen, és hasonlóan izgalmas kérdésekre kaphattunk választ szeptember 27-én, a hatodik Kutatók Éjsza-
káján.

 Idén is rengeteg érdekes és ingyenes programot 
kínált a rendezvény, melyhez a korábbi évekhez hasonló-
an a Széchenyi István Egyetem is csatlakozott. Az érdek-
lődök nagy számára való tekintettel mindenki ízlésének 
megfelelő programot igyekeztek szervezni. Az egyetemi 
épületekben elsősorban elméleti előadások hangzottak 
el, míg a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ a termé-
szettudományok kedvelőinek nyújtott tartalmas kikap-
csolódást, szórakozást. A zene iránt érdeklődő vájt fülűek 
az operákról és a Dobpéntek előadás keretében az ütős 
hangszerekből kaphattak bemutatót.
 Városi sugárzások, és fények, vagy hulladék al-
ternatív felhasználása érdekli? Mindkettő aktuális téma. 
Gyorsuló és – téves eszmékre épülően – növekedést haj-
szoló világunkban az energiaellátás, és a népesség robba-
násszerű expanziója következtében a keletkező hulladék 
feldolgozása is fejtörést okoz.
 Hallotta már a kuka-caching kifejezést? Magyar-
országon még nem él benne a mindennapokban, de tő-
lünk nyugatabbra már elterjedt ez az életmód, minél 
inkább több, mások által haszontalannak tartott dolgot 
újrahasznosítani. Tudta például, hogy a megtermelt élel-
miszernek mindössze felét fogyasztják el az emberek, a 
többi takarmány és hulladék lesz?

 Milyen lelki és testi okai vannak a testképzava-
roknak? Már az ókorban voltak olyan ideálok, amelyek a 
szépséget meghatározták. Később mást és mást tartottak 
szépnek, de a normálistól való eltérés nem csak a test-
súlyt, hanem a formát is megváltoztatta.
 Természetesen idén is kihagyhatatlan része volt 
az estének az egyetemi kollégium jóvoltából a csillagvizs-
gálás. A lehetőség csábító volt a nagyközönség számára, 
már jóval a nagy nap előtt beteltek a meghirdetett férőhe-
lyek.
 Az abszolút nulla fok nehezen elérhető földi kö-
rülmények között, de lehetséges. E különleges világba 
nyújtott betekintést a Szupravezetés, szuperfolyékonyság, 
mágneses lebegtetés című előadás, ahol egy gyakorlati be-
mutatóval demonstrálták az elmondott elméleti alapokat, 
mely során a nagyközönség egy mágneses lebegő jármű-
vet láthatott.
 Az előadások sokszor hivatkoztak az ésszerű 
önmérsékletre a fogyasztásban, amely a XXI. századi 
világunk egyik alappillére lehet, és amely egyre inkább 
előtérbe kerül a jövőben. Tartalmas estét tölthettek, és 
látványos élményekkel gazdagodhattak a látogatók. Aki 
idén nem jött el, jövőre érdemes ellátogatnia erre a ren-
dezvényre, mert mindenki számára tartogat érdeklődésé-
nek megfelelő programot a Kutatók Éjszakája.

Horváth Péter



Spartathlon-váltófutás Komáromban
A Spartathlon Európa legnehezebb ultrafutó versenye az Athén és Spárta közötti 246 km-es távolsággal és a he-
gyekkel, melyek közül a legmagasabb 1200 méter. Az idei versenyre szeptember 27-án került sor. Ennek apropó-
ján váltófutást is rendeztek Komáromban.

 A korábbi években azért rendezte meg ezt a vál-
tófutás a helyi Komárom-Európa Futó Egyesület, mert 
az egyesület első számú versenyzője, Szőnyi Ferenc is 
részt vett a legendás futóversenyen. Akkor az volt a szo-
lidaritási futás célja, hogy ameddig Szőnyi Ferenc fut a 
versenyen, addig legalább egy komáromi lakos szintén 
fusson Komáromban. Az idei évben Szőnyi Ferenc egy 
másik versenyen indult (30 nap – 30 ironman), de a szer-
vezők úgy gondolták, hogy folytatva a hagyományt, az 
idei évben is sor kerül a várost megmozgató eseményre.
 A futás egy valamivel több, mint 2 kilométeres 
körpályán történt, és mindenki annyit futhatott, amennyit 
akart/bírt. Mindenki, aki legalább egy kört teljesített,

egy erre az alkalomra készített, Szőnyi Ferencet ábrázoló 
hűtő mágnest vihetett haza.
Természetesen a városban, és a Komárom-Európa Futó 
Egyesületben vannak jó futók, akiknek ez az egy kör nem 
jelentett kihívást, hanem ennek sokszorosát lefutották. A 
rendezvényen nagyjából 1000 ember vett részt, ha figye-
lembe vesszük, hogy a városban körül-belül 20 ezer em-
ber él, akkor ez egész jó arány.
 A korábbi évekhez hasonlóan a GazMag szer-
kesztőségének tagjai is részt vettek a futáson, Tóth Mar-
cell 33,25, Orosz Dávid Péter 23,75, Surányi Szabolcs 
pedig 19 km-t teljesített. A szerkesztőség által összesen 
lefutott táv 76 km volt.

Filmajánló - Bennfentesek
 A napi híreket böngészve több lapon is hasonló 
gondolatokat olvasok: Magyarország túl van a recesszi-
ón. 2013-at írunk, ez év szeptemberében már ötödik éve 
emlékezhettünk vissza az Amerikai Egyesült Államokból 
induló világgazdasági válság kirobbanására, amely laviná-
ját hivatalosan a Lehman Brothers befektetési bank csőd-
je és a világ legnagyobb biztosítója, az AIG összeomlása 
indította el. Bár már pozitívabb megközelítésben látha-
tunk megnyilatkozásokat a globális gazdaság talpraállásá-
val kapcsolatban, mintegy láncszemeiként a folyamatnak, 
nem árt, ha megőrizzük óvatos magatartásunkat. A világ 
már számos válságból kilábalt. Egyes szakértői vélemé-
nyek szerint az emberi emlékezet halványulása, a kellő kö-
rültekintés megszűnése is olyan tényezők, amelyek hozzá-
járulhatnak az újbóli krach létrejöttéhez. 

 Ezt elkerülendő indokoltnak tartom javasolni a 
Bennfentesek (Inside Job) című dokumentumfilm megte-
kintését. A 2010-ben készült összefoglaló betekintést en-
ged nyerni számunkra a történtek kulisszái mögé. Hogy 
jutottunk a krízis bekövetkeztéhez, mi vezetett a lufi ki-
pukkanásához? Elgondolkodtat minket arról is, hogy fi-
gyelmesebbek legyünk: mit fogadunk el kételkedés nélkül, 
mit tartunk igaznak, mennyire hiszékenyen avagy gyanak-
vóan vegyünk és kezeljünk információkat. Megdöbbentő 
közlésekkel szolgál a felelőtlen viselkedést illetően, az ösz-
sztársadalmi szempontok teljes mértékű figyelmen kívül 
hagyásáról. A dokumentumfilmet 2011-ben Oscar-díjjal 
jutalmazták.

 A film az alábbi linken, egy közösségi videopor-
tál oldalán magyar nyelven is megtekinthető, letölthető: 
http://vimeo.com/40682767

Dömötör Edina

Tóth Marcell



 A Toastmasters International a világ legnagyobb 
non-profit önfejlesztő szervezete. 
 A szervezet víziója, hogy segítsen az embereknek 
képességeik teljes kiaknázásában és álmaik megvalósításá-
ban a vezetői és a kommunikációs képességek fejlesztése 
révén, és hogy legyen bátorságuk a változtatásra.
 Magyarországon eddig négy angol nyelvű klub 
volt, és most sikerült elindítanunk egy magyar nyelvűt is, 
mind az öt klub Budapesten van.
A győri lesz az első vidéki klub.
 A tanulási fő módszere az aktív részvétel (ango-
lul van rá egy jó kifejezés, learning by doing), és fontos 
alapelvünk, hogy akkor tanulunk a legtöbbet, ha jól érez-
zük magunkat. A heti találkozók alkalmat teremtenek a 
folyamatos gyakorlásra, ami a leghatékonyabban segíti a 
készségek kialakulását.
 Az oktatási programnak két fő része van, a kom-
munikációs és a vezetői, és ezeken párhuzamosan dolgo-
zunk.

 A kommunikáció területén az első bemutatkozó 
beszédtől, az Én beszédtől jutunk el a 10. beszédig, ami 
már egy motivációs beszéd. Ezután következik a legérde-
kesebb része, mert a haladó beszédek keretében speciali-
zálódunk, a humorostól az informatív beszéden át a vide-
óig 15 féle könyvből választhatják ki az tagok a számukra 
megfelelőt.
 A vezetői képességeket szintén gyakorlatban fej-
lesztjük, hiszen minden résztvevő hozzájárul a klubest 
szervezéséhez és lebonyolításához, és lehetőség van a 
klub vezetőségében való részvételre is.
 Minden olyan dolgot ki tud próbálni egy nagyon 
támogató, baráti környezetben, amit utána élesben a 
munkahelyén is sikeresen alkalmazhat.

 A fejlődést elősegíti, hogy mind a beszélők, mind 
a programban feladatot vállalók visszajelzést kapnak, 
aminek célja a fejlődési területek megmutatása és a moti-
válás is.

 A klubestjeink három fő része az előkészített be-
szédek elmondása, a rögtönzés gyakorlása az egypercesek 
során, valamint a beszédek értékelése.
 Ha érdekli, hogy mi is történik egy Toastmasters 
klubesten, ebben az angol nyelvű videóban ízelítőt kap-
hatsz erről: http://www.youtube.com/watch?v=WStG9
TnG0Gw&feature=player_embedded

 Én mindenkinek az tudom javasolni, hogy ne 
higgye el, amit mondunk, jöjjön el és nézze meg szemé-
lyesen. Jó hangulatú, igényesen megszervezett találkozó-
inkat biztosan kellemes programnak fogja találni, és sze-
mélyesen eldöntheti, hogy ez hosszabb távon is érdekes 
lehet-e.

 A vállalatok részére a dolgozók fejlesztése To-
astmasters Klub keretében a legeredményesebb és költ-
séghatékonyság szempontjából a legjobb befektetés, ami 
nem csak 1-2 napos képzést, hanem folyamatos gyakorlá-
si lehetőséget biztosít.

 Nem véletlen, hogy Magyarországon is a négy an-
gol nyelvű klubból egy nyilvános klubunk van, és három 
vállalati klub.

 További információkat olvashat angolul a Buda-
pest Toastmasters Club honlapján (http://www.buda-
pesttoastmasters.org/index.html).

Megalakult a Toastmasters klub Győrben

Kertész Adél
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Subby Snake: Tűzkígyó 2

A rét csendes volt,
Nézte a felhők közül a Hold,

Úgy feküdt a földön, akár a holt.

Lassan elsötétült minden,
Közel a halálhoz már régen,

A varjak már gyűltek a felhős égen.

Lázas volt, de meleget érzett,
Tudta, hogy ez csak képzelet,

Érezte, hogy a sebe még mindig vérzett.

Később finom, lágy illatot érzett,
És érezte, hogy a sebe már nem vérzett,
Kinyitotta a szemét és felfelé nézett.

Egy gyönyörű lány ült fölé hajolva,
Egy angyal, gyönyörű volt szeme, haja, szája,

A fiú rögtön beleszeretett a lányba.

Eddig mindketten egyedül voltak,
Most már együtt nézték a Holdat,
A fiú már nem érzett fájdalmat.

A fiú elaludt, sok vért vesztett,
És reggel egy puha ágyban ébredt,
A sebe már nem, de a vére égett.

Csendes magány a puha ágyban,
Sok szép gondolat az agyában,
De a lány nem volt a szobában.

Lassan elindult, hogy megkeresse,
De elesett, még nem volt ereje,

Csak a lány gyönyörű szemeit nézte...

2009



Bükkös erdő
Levélszőnyeg alján

Aluszik a múlt
Tömött karján

Lábát veréb sem tevé
Oda régen

Csak a semmi csoszogott át
Itt-ott éppen

Harmónia rút gyilkolója
Én lettem

Mikor gyenge lábam
Kőbe véletlen belevertem

Kő volt bizony az
De hajdan vár

Nehéz fala
Csendesen lehullt már

Gyilkos,bíbor,futóvirág
Fojtja szilárd  
Maradéktestét

Hűs szellő hordozza 
A könnyű pernyét

Rajta üle 
Egy régi mese 

Te döntesz
Hogy kedves-e

Leereszkedett
A kövek kőzé
Gondolván

Az emlékburjánt
Megöntözné

gényekre
Kárt ne hozzon

Orosz Dávid Péter: Furcsa mese

Kövek mellöl
Két kis tündér

Bújt elő
Egyik vihar

Másik egyszerű szellő

Hej de megijedtem
Én ott nyomban

Még a vízcsepp is
Megrekedt a markomban

Vízcsepp mely 
Az almáról perdült

Mit ettem míg 
Tündérpár felém repült

Arany hajukkal
Sebem bekötözték

Lehullt várat
Föld alá süllyessztették

Többé soha bajt
Ne okozzon

Vándorlegényekre
Kárt ne hozzon

Elbúcsúztam
Szépen illendőn
S visszatértem

A földre az álomfelhőn



Játék
Újabb játékra hívjuk olvasóinkat. A beküldők között ismét egy MKT-s tollat sorsolunk ki! A megoldásokat az 
mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: 2013. október 30.
A feladat: Mi a megfejtése az alábbi két képrejtvénynek?

Viccek
Móricka szülei, hogy zavartalanul szeretkezhessenek, ki-
találják, hogy kiküldik az erkélyre Mórickát, és kérik, hogy 
folyamatosan mondja, mit lát.
Móricka ki is megy és sorolja:
- A szomszéd kiáll a garázsból.
- Egy mentő elhúz.
- A másik szomszéd kutyát sétáltat.
- A Kovácsék szexelni fognak.
Erre felkapják a fejüket odabent a szülők:
- Hát ezt meg honnan veszed?
- Csak onnan, hogy ők is kiküldték a gyereküket az er-
kélyre...

Két székely atyafi nézelődik a vásár után a brassói Fekete 
templom körül. Csodálják az öreg építményt, megnézik a 
Honterus-szobrot, majd távolról nézik a tömött tornyot, 
melynek ablakain át jól látszik a nagyharang.
- Mondja, bátya - szól a fiatalabbik - hogyan kerülhetett az 
a hatalmas harang a toronyba?
- Hát hogyan másképp, mint csengettyű korában?

Hajóval utazik Amerikába a skót és egész úton azon emé-
szti magát, hogy milyen sok az útiköltség. Amikor már 
majdnem a kikötőben vannak, észreveszi, hogy a hajó 
mellett felbukkan egy búvár és szépen kiúszik a partra. 
Megvakarja a fejét, és így szól:
- Ha tudtam volna, hogy gyalog is lehet jönni...

A híres autóversenyzőt halálos baleset éri. Az özvegyet 
behívják a hullaházba, hogy azonosítsa a hullát. A bonc-
mester kihúzza az első fiókot: üres, másodikat: üres, har-
madikat: üres Ekkor megszólal az özvegy:
- Igen, ő az, megismerem. Sose volt benne az első három-
ban!

A híres fotóst vendégségbe hívják. A vacsora után a házi-
asszony beszélgetésbe elegyedik vele:
- Gratulálok a képeihez, nagyon szépek! Biztosan jó 
fényképezőgépe van.
Erre a fotós:
- Gratulálok a vacsorához, nagyon finom volt! Biztosan 
nagyon jó fazekai vannak!

- Melyik háziállatnak van nyomása, ellenállása és fázis-
szöge is?
- ???
- A csirkének, mert az Bar-Ohm-Phi!

Az óvónő megkérdi Mórickától:
- Tudod-e, miért kel ki a kiscsirke a tojásból?
- Mert fél, hogy őt is megfőzik!
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