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 Beköszöntött a tavasz! Kicsit késve jött, de végre újra rövid ujjúban lehet sé-

tálgatni a campuson, újra lehet a friss levegőn tanulni, és újra előkeresik az emberek a 

napszemüvegüket.

 Ráadásul egy bulisabb időszak következik az egyetemisták életében, ugyani jön 

a Széchenyi Egyetemi Napok. A zárt helyi- és katalógus-mentes héten a hallgatók szá-

mos programon vehetnek részt, többek között sportversenyek (például Püspökerdei 

Futás), véradás és koncertek is lesznek a programban.

 Aki esetleg nem csak bulizni szeretne, az látogasson el április 21-én az MKT 

GYISZ Föld Napja rendezvényére, ahol érdekes előadásokat hallatnak a résztvevők.

 A GazMag szerkesztőségének nevében mindenkinek jó bulizást a Széchenyi 

Egyetemi Napokra, az áprilisi GazMag-hoz pedig jó olvasást kívánok!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
A palackozott siker
Az MKT IB PSZF (Magyar K9zgazdasági Tásaság Bu-
dapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és SZámviteli Kari 
Ifjúsági Szervezete) szeretettel vár mindenkit következő 
rendezvényére, melynek vendége a Coca-Cola HBC köz-
kapcsolati és kommunikációs igazgatója, Pogány Éda lesz. 
Az interaktív előadás keretében megtudhatjátok többek 
között, hogy milyen előnyökkel jár a vállalat teljes mű-
ködésének ismerete, miért fontos a folyamatok átlátása 
és hogy mindez pályakezdőként hogyan érint benneteket!

Időpont: 2013.04.17. 18:15 (érkezés 17:50-től)
Helyszín: BGF Pénzügyi és Számviteli Kar, III-as előadó
(1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.)

A részvétel regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken 
tudsz megtenni: 
http://bit.ly/cchellenic 

A előadáson a Coca-Cola HBC jóvoltából mindenkit ven-
dégül látnak egy üdítővel!

Virággal a világért
Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiummal különleges 
programra invitálja a Széchenyi István Egyetem hallgatóit 
és Győr város lakóit a Föld Napjának alkalmából. A kör-
nyezetvédelem és a természet irányi elhivatottságból vi-
rágültetés szerveznek, melynek kiemelt támogatója a mo-
sonmagyaróvári Dzsungelország Kft. kertészeti centrum.
Az esemény szervezői 2013. április 22-én 16 órakor a 
Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium udvarára (Győr, 
Budai út 12.) várják azokat, akik szívesen ültetnének virá-
got. A támogatók névsora az Egyesület valamint a Szak-
kollégium honlapján olvasható lesz.

MKT 1%
Ha még nem döntötte el, hogy idén kinek ajánlja fel sze-
mélyi jövedelemadója egy százalékát, megtisztelne min-
ket, ha a Magyar Közgazdasági Társaságot választaná! 
Az MKT közhasznú szervezet, szakmai és tudományos 
tevékenységünk finanszírozásában pedig igen komoly se-
gítséget jelenthet az Ön egyszázalékos felajánlása is. Adó-
számunk: 19007971-2-43. 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Magyar Közgazdasági 
Társaság tevékenysége és céljai méltók az Ön bizalmá-
ra, és úgy dönt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az 
MKT-nak utalja az Ön által befizetett személyi jövede-
lemadó 1%-át, az erről szóló nyilatkozatot – amennyiben 
Ön önadózó – a 1253-as bevallás vagy a 1253E jelű egy-
szerűsített bevallás részeként, a 1253ANY jelű adónyilat-
kozat papíralapú vagy elektronikus benyújtásával együtt, 
az “EGYSZA” lap kitöltésével teheti meg. Munkáltatói 
adómegállapítás esetén kérjük, hogy az alább letölthető 
rendelkező nyilatkozatot lezárt, az adóazonosító jelével 
ellátott, a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg alá-
írt postai borítékban juttassa el a munkáltatójának! 

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott tájékoztatás 
szerint a 2011. évi személyi jövedelemadó 1 százalékából 
a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai tevékenységé-
nek támogatására 2012-ben összesen 1 millió 131 ezer 13 
forintot ajánlottak fel az adózók. A felajánlásokat ezúton 
is nagyon köszönjük!
(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
Fuss az életekért
Idén először kerül megrendezésre a „Fuss az életekért” 
futóverseny az Magyar Közgazdasági Társaság Szegedi 
Ifjúsági Szervezetének szervezésében. A nevezési díjakat 
a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány ré-
szére ajánljuk fel.

Nevezési díjak:
- elővételben: 600 HUF
- helyszínen: 800 HUF 
Felhívnám a figyelmet arra, hogy a nevezési díj jellege 
ADOMÁNY.
Tehát mindenki futhat aki szeretne, ingyen előzetes re-
gisztráció alapján, azonban az ajándékokban és díjakban 
azok a részvevők részesülhetnek, akik hozzájárultak a 
SZUÉSZ támogatásához!

Program:
-8:00 Regisztráció
-9:45 Közös bemelegítés
-10:00 Barboncás társulat bábszínház előadása
-10:00 Rajt 2km
-10:20 Ninjutsu bemutató
-10:30 AcrobatX Crew bemutatója
-10:45 Rajt 5,2 km
-11:45 Superbody óra Anitával
-12:45 Eredményhirdetés
-13:00 Tombolasorsolás

Nevezés hétfőn (2013.04.08) indul!!
Nevezés MKT SZISZ irodában (Feketesas utca 28. 2. 
emelet) 
hétfő-csütörtök 10:00-16:00
Egyéb nevezési lehetőségekhez írjatok a fussazelete-
kert13@gmail.com email címre!

Minden egész eltörött
Minden egész eltörött - útteremtés és útfüggőség válsá-
gos környezetben. Ezzel a címmel jelent meg az akadémi-
ai nívódjas gazdaságpolitikai kerekasztal-sorozat 6. köte-
te, amelyet a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
keretében 2013. április 19-én, péntek 11 órától mutatnak 
be a Millenárison, a Jövő Házának Supka Géza termében 
(1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.).

A kötet szerzői: Benczes István – Rezessy Gergely, Csaba 
László, Győrffy Dóra, Jankovics László, Muraközy Lász-
ló, Palócz Éva, Török Ádám – Veres Anita. 

A kötetet Király Júlia c. egyetemi tanár, a Magyar Nemze-
ti Bank volt alelnöke mutatja be. A rendezvény moderá-
tora Muraközy László lesz.
(Forrás: www.mkt.hu)

Az eladósodásról Szegeden
Külső (!) eladósodás - Magyarország a közép-európai tér-
ségben. Ezzel a címmel szervez konferenciát a Magyar 
Közgazdasági Társaság Társadalomgazdasági Szakosztá-
lya, az MKT Csongrád Megyei Szervezete és a Széll Kál-
mán Alapítvány 2013. április 18-án, csütörtökön 16 órától 
Szegeden, a Vármúzeum emeleti termében (Szeged, Ste-
fánia sétány - a Móra Ferenc Múzeum mögött). A rendez-
vény előadói: Bogár László, Hossó Andrea, Vass Csaba, 
Varga István, Giday András és Szegő Szilvia.
(Forrás: www.mkt.hu)

Biológiai és biohasonló szerek
Biológiai és biohasonló szerek - félelmek és evidenciák. 
Ezzel a címmel szerveznek konferenciát - a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Egészség- és Egészségügy-gazdaság-
tani Szakosztályának együttműködésével - 2013. április 
22-én, hétfőn 15 órától Budapesten, a BCE könyvtári ok-
tatótermében (Budapest, Közraktár u. 4-6., 1. emelet). A 
konferencia meghívója és részletes programja letölthető a 
honlapunkon.
(Forrás: www.mkt.hu)



Föld Napja 2013

Szavazás

 A Föld Napja szakmai részét az előadások adják. 
Előadást tart többek között Dr. Kerekes Sándor, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára – aki a Magyar 
Közgazdasági Társaság Környezetgazdaságtani Szakosz-
tályának elnöke tisztségét is betölti –, illetve az Magyar 
Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági Szervezetének ré-
széről Kadlec Gergely és Tóth Marcell is.
 A Föld Napja nem csak az előadásokról szól, a 
szakmai rész mellett számos kísérőprogram is lesz. Nem 
csak a Földre vigyázunk, hanem annak lakóira is, így a 
rendezvény alatt ingyenes egészségügyi sarok is üzemel 
majd.
 Aki további információkra is kíváncsi, az min-
dent megtalál a rendezvény hivatalos honlapján, amely a 
http://foldnapja.gazmag.hu/ linken érhető el.
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a győris 
Föld Napja rendezvény szervezői!

 A Föld Napját 1990. óta rendezik meg Magyar-
országon. Évről évre egyre több eseményt szerveznek a 
Föld Napja alkalmából hazánkban, a tavalyi évben már 
Győrben is volt rendezvény ennek apropóján. Ennek 
megvalósítását a Magyar Közgazdasági Társaság Győri 
Ifjúsági Szervezete vállalta magára, és a 2012-ben hagyo-
mányteremtő jelleggel megtartott rendezvényt az idei év-
ben egy újabb követi. Mivel a Föld Napja (április 22.) az 
idei évben hétfőre esik így egy nappal korábban, vasárnap 
kerül sor a győri eseményre.
 A rendezvény helyszíne a Magyar Közgazdasági 
Társaság Szakkönyvtára lesz (9021 Győr, Aradi vértanúk 
útja 12.). A programok délután 15 órakor kezdődnek. A 
rendezvényen a részvétel természetesen ingyenes, és min-
denki számára látogatható.

Tóth Marcell

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?”
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 A FIKOT, teljes nevén Fiatal Közgazdászok 
Országos Találkozója, a Magyar Közgazdasági Társaság 
Ifjúsági Bizottságának legnagyobb, legismertebb rendez-
vénye. Az évente megrendezendő konferencia a magyar-
országi közgazdász-hallgatók legnagyobb fóruma. Szinte 
minden olyan felsőoktatási intézményből vannak részt-
vevők, ahol van gazdasági képzés. A FIKOT-ra azonban 
nem csak Magyarországról érkeznek a hallgatók, hanem a 
határon túlról is, így erdélyi, felvidéki és vajdasági egyete-
misták is gyakori résztvevői a három napos rendezvény-
nek.
 Gyöngyös egy tradicionális helyszín, hiszen már 
ötödik alaklommal volt a FIKOT házigazdája a Heves 
megyei város. Ahogy az lenni szokott, az idei FIKOT is 
neves előadók sorát vonultatta fel az érdeklődők száma-
ra. Az első előadást Dr. Magda Sándor egyetemi tanár, 
a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola rector emeritusa 
tartotta. Őt követte Turóczy László, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium versenyképességért felelős helyettes állam-
titkára, majd következett Dr. Baráth Etele volt európai 
ügyekért felelős miniszter, az Euópai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottság tagja. Ez az előadásblokk a 2014-2020-
as fejlesztési időszakra vonatkozó tervekről szólt, az 
előadóknak köszönhetően két különböző álláspontot is 
megismerhetett a hallgatóság.

 A következő előadásblokk témája az oktatás volt. 
Ebben a témakörben két előadó, Dr. Kaposi József, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója és Dr. 
Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi ta-
nára tartott előadást.
 A délután második előadásblokkját Fazekas Ká-
roly előadása nyitotta, ő a Magyar Tudományos Akadé-
mia Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóköz-
pontjának főigazgatója. Visszatérő vendég a FIKOT-on 
Pongrácz Ferenc, az IBS ISC Magyarország Kft. ügyve-
zető igazgatója már sokadik alkalommal tartott előadást. 
Szintén nem maradhat ki a programból Dr. Kovács Ár-
pád előadása sem. A Költségvetési Tanács elnöke ugyan-
is 2008. óta a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, így 
szívügyének tekinti, hogy minden évben ellátogasson a 
fiatal közgazdászok legjelentősebb rendezvényére.
 Az idei FIKOT programja kicsit rendhagyó volt 
az előző évekhez képest. A korábbi években a szombati 
és a vasárnapi napon is az előadásoké volt a főszerep, az 
idén azonban újítottak a szervezők, és a vasárnap délelőtt 
a tréningeké volt a főszerep. A résztvevők kisebb csopor-
tokba osztva vezetői tréningeken fejleszthették magukat. 
Azonban a vasárnap sem telt előadás nélkül, ugyanis 
ezen a napon tartotta meg az előadását Bajnai Gordon 
volt miniszterelnök. Az ő előadását övezte a legnagyobb 
érdeklődés a programban szereplő előadók közül, de ez 
a politikai és a gazdasági életben betöltött szerepe miatt 
nem lepett meg senkit.
 A FIKOT azonban nem csak a szakmai fejlődés-
ről szól. A szakmai programok mellett esténként lehető-
ség volt a kikapcsolódásra is, a ország különböző egye-
temeiről, főiskoláiról érkező közgazdász hallgatóknak ez 
remek lehetőség a kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére és 
új ismeretségek kiépítésére.

Tóth Marcell

XXXIII. FIKOT
Immár harmincharmadik alkalommal került megrendezésre a FIKOT. A 2013. március 22. és 24. között megren-
dezett eseménynek – nem először, és valószínűleg nem is utoljára – Gyöngyös volt a házigazdája.
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Az oktatás helyzetéröl – Dr. Kaposi József elöadása
 A reformok ellenére a tudásbeli szakadék a fejlett 
országok és Magyarország között szélesedik, tudtuk meg 
az idei FIKOT-on Dr. Kaposi Józseftől, az Oktatáskuta-
tó és Fejlesztő Intézet főigazgatójától. Az előadás meg-
mutatta, hogy a problémák nem csak az állampolgárok 
átlagában, hanem már a tanulók között is fenn állnak. Sta-
tisztikák szerint a magyarság több, mint 70%-ának rossz a 
szövegértése. A legnagyobb probléma a tanárképzés mi-
nőségében rejlik, ahol mennyiségi túlképzés mellett mi-
nőségi alulképzés is megfigyelhető.
 További problémákat szül, hogy a hazai tanköny-
vek és tanrendek a lehetőségekhez képest évtizedekkel 
elmaradnak, valamint, hogy az oktatás minőségéről nincs 
használható adat. Még további gond, hogy az országban 
csökken a születésszám, így a tanulók száma is. Abban 
pedig még a lakosság is egyetért, hogy romlik az oktatás 
színvonala. Ez talán nem is okoz meglepetést, ha azt is 
tudjuk, hogy az oktatásra fordított GDP-arány folyama-
tosan csökken.
 A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet (OECD) által létrehozott 2003-mas PISA-vizsgála-
ton a gyengén teljesítők aránya meglepően magas (47%).

 A felsőoktatásban a problémákat a tömegesedés 
és a kapacitás változatlansága miatti átlagos színvonal-
csökkenés okozza. A diplomás munkanélküliek is egyre 
többen vannak, ennek az egyik oka, hogy a szolgáltatási 
területeken hatalmas a túlképzés, az EU-átlagot is mesz-
sze meghaladja - míg matematikai, műszaki területeken a 
felsőoktatás aránya az EU-átlag alatt van. Összesítve el-
mondható, hogy sokkal több a felsőoktatásban tanulók 
száma, mint amennyit a jelenlegi kapacitással oktatni le-
hetne.
 A statisztikák értékelése mellett az OFI kidolgo-
zott tervvel rendelkezik az oktatás megújításáról, ahol a 
tervek között szerepel a tanárképzés megújítását, melynek 
célja a tanári szakma professzionalizálása, a képzés mi-
nőségének biztosítása és a tanárok felkészítése hivatásuk 
eredményes gyakorlására. A célok között szerepel, hogy a 
felnőttek legalább 15%-a részt vegyen a tanulásban, vala-
mint, hogy az alapkészségekben gyengén teljesítők aránya 
legfeljebb 15% legyen. Nagyon fontos feladat még a korai 

iskolaelhagyók arányának csökkentése.

Surányi Szabolcs

Tóth Marcell

 Az irodanyitás alkalmából tartott sajtótájékoztatót 
április 11-én az abas Magyarország, és az abas kizárólagos 
magyarországi forgalmazója, az InterJNetSzámítástech-
nikai Kft. A sajtótájékoztatón Hoffer István, az InterJNet 
ügyvezetője, és James David Jamaleldine, az ABAS Sof-
ware AG nemzetközi marketingért felelős vezetője (aki 
az irodanyitás miatt utazott Németországból Győrbe) is 
részt vett.
 Mindketten kihangsúlyozták, hogy a győri 
irodanyitás mellett az szólt, hogy ez a régió fontos az abas 
számára. 110 magyarországi vállalat használja az abas 
integrált vállalatirányítási rendszert (szinte mindegyik 
termelő cég, és a KKV szektorba tartoznak), ennek több, 
mint 10%-a Győr környékén tevékenykedik.

 E mellet fontosnak tartották azt is, hogy a 30 éve 
ERP-t fejlesztő vállalat munkahelyeket teremtsen, és a 
gazdaság indikátorává váljon. A cég szeretne részévé válni 
a győri gazdasági életnek, így többek között a Széchenyi 
István Egyetemmel is szeretne jó kapcsolatot kiépíteni.
 A sajtótájékoztatót követően workshopot is tar-
tottak az abas-ról, amelyen igyekeztek röviden bemutatni 
az abas integrált vállalatirányítási rendszert partnereiknek 
és leendő partnereiknek egyaránt.

Irodát nyitott Györben az abas
Bázisirodát nyit, és az év végéig 4-5 fős csapatot épít fel Győrben az abas Magyarország. Az integrált vállalatirányí-
tási rendszert forgalmazó ABAS Software AG magyarországi szoftverpartnere jelenleg a második legeredménye-
sebb globálisan az Egyesült Államok után.



Könyvvizsgálat a gyakorlatban - Az MKT IB PSZF elsö elöadása

VII. Pécsi Pénzügyi Napok

Első rendezvényét szervezte az MKT IB PSZF szervezete. A „Könyvvizsgálat a gyakorlatban” című előadást Ró-
zsai Rezső, a KPMG partnere tartotta.

 A jelenlegi gazdasági helyzetben a pénzügyi koc-
kázatok jelentősen megnőttek, így a kockázatkezelés sze-
repe is felértékelődött. A téma tehát elég aktuális volt, 
ráadásul elég sok helyről érkeztek előadók.
 Renkó Zsuzsanna az Állami Számvevőszéktől 
érkezet, és az önkormányzatok költségvetéséről, illetve 
ennek kockázatairól (működési, nemfizetési, felhalmozá-
si és gazdasági társaságok miatti) tartott előadást. Kitért 
az önkormányzatok eladósodottságára, és megemlítette, 
hogy ez ma Magyarországok nem egy ritka dolog. Dr. 
Borbély László András az Államadósság Kezelő Központ 
alkalmazottja. Ő értelemszerűen az államadósságról ejtett 
szót. Elmondta, hogy az utóbbi időben az állampapírok 
közül Kamatozó Kincstárjegy vált be leginkább, és továb-
bi marketingkampányt terveznek az ismertségének javí-
tására. Dr. Varga Árpád a NAV elnökhelyetteseként az 
adóigazgatást érintő kockázatokról tájékoztatta a hallga-
tóságot.

 Előadása első felében arról beszélt, hogy mivel is 
foglakozik egy könyvvizsgáló. Bár a hallgatóság nagy ré-
sze már hallotta ezt a kifejezést, és a Big4-t (PwC, KPMG, 
Deloitte, Ernst & Young) is fel tudja sorolni a többség, 
mégis voltak, akik hiányos információkkal rendelkeztek. 
Elmondta, hogy a hétköznapi emberek nagy része egyál-
talán nem tudja, mivel foglalkozik egy könyvvizsgáló.
 A KPMG alkalmazottjaként főleg ezt a céget mu-
tatta be a hallgatóságnak, egyrészt lojalitásból, másrészt 
azért, mert a Big4 vállalatai közül ezt ismeri legjobban. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy az érdeklődők hogyan tud-
nak jelentkezni az adott céghez, és mire számítson az, aki 
könyvvizsgáló vállalatnál szeretne dolgozni. Elmondása 
szerint 3 év szükséges ahhoz, hogy valaki kitanulja a szak-
mát. Ennyi idő után már piacképes tudással rendelkezik 
az illető.

Tóth Marcell

 A legnagyobb érdeklődés Halácsy Péter előadását 
övezte. A Prezi alapítója ugyan kevésbé pénzügyes témá-
val, de az új magyar világsiker, a Prezi létrehozása sok 
hallgatót érdekelt.
 A második napon Balogh László, a PSZÁF alel-
nöke tartott előadást a szabályozott piacokról. Őt Doub-
ravszky György pénzügyi ombudsman előadása követte, 
aki inkább a pszichológiai, mentalitásbeli oldalról köze-
lítette meg a pénzügyeket. A délutáni előadásblokkban 
Dr. Papp Emese, a belügyminisztérium részéről tartott 
előadást az adósságállomány kezelésének kockázatairól, 
majd Nátrán Roland, az Eximbank vezérigazgatója be-
szélt az exportipar finanszírozásáról. A konferenciát Raab 
Andrea, okleveles adószakértő előadása zárta.

 Az MKT IB PSZF a legfiatalabb Ifjúsági Szer-
vezete a Magyar Közgazdasági Társaságnak. A szervezet 
körül-belül fél éve alakult a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Karán. A mostani rendezvényük 
volt az első nagyobb rendezvény a szervezet életében.
 Az előadás a könyvvizsgálatról szólt, így egy 
könyvvizsgáló szakembert, a KPMG-nél partneri pozíci-
ót betöltő Rózsai Rezsőt kérték fel előadónak. Korábban 
ő is a Pénzügyi és Számviteli Kar hallgatója volt, így nosz-
talgikus élmény volt számára visszatérni oda, ahol vég-
zett.

Tóth Marcell

Az idei évben már hetedik alkalommal került megrendezésre a Pécsi Pénzügyi Napok. A két napos konferencia fő 
témája a kockázat és a kockázatkezelés volt.



Surányi Szabolcs

MI A VÉLEMÉNYE?
A házasságról?
A házasság egy hosszú beszélgetés.

A családról?
Az otthon egy szent hely, ahol az ember feltöltődhet tes-
tileg-lelkileg.

Az intelligenciáról?
Cselekedeteink, szokásaink tükrözik igazán intelligenci-
ánkat.

A tehetségről?
Mindenki tehetséggel születik. A kérdés az, vajon megleli 
e önmagában, vagy nem.

Bemutatjuk tanárainkat - Mukai Hitoshi
Tanárokat bemutató interjú sorozatunk első vendége Mukai Hitoshi. Aki esetleg nem ismerné, Mukai Hitoshi az 
Idegen Nyelvi Oktatási Központ (INOK) munkatársak, és az egyetemen zajló japán nyelvoktatás a feladata. Ez 
testhezálló munka számára, hiszen ő maga is japán. Nagyjából egy éve érkezett Magyarországra, még tanulja a helyi 
nyelvet, így az óráit angol nyelven tarja.

MIT TART FONTOSNAK MEGEMLÍTENI ÖN-
MAGÁRÓL?
A családom és a barátaim a legfontosabb dolgok az éle-
temben. Az ő támogatások nélkül nem tudom, hogy hol 
tartanék ma.

KEDVENC:
Írója: Keigo Higashino, Miyuki Miyabe, Toyoko Yamazaki
Regénye: Ryuusei no Kizuna, Mohou han (copycat), Shi-
zumanu Taiyoo
Költője: Kenji Miyazawa
Verse: Ame nimo makezu
Színésze: Tom Cruise
Filmje: Armageddon, Top Gun
Festője: Gustav Klimt
Műalkotása: Judith (Gustav Klimt festménye)
Sportolója: Iichiro Suzuki
Sportcsapata: Nadeshiko-Japan (japán női labdarúgó csa-
pat)
Zenei műfaja: Pop
Zenekara: Back street boys
Tudósa: Albert Einstein
Hobby: Tennis , ski, reading book, watching movie
Étele: Sashimi, Tofu (japán ételek)
Itala: Jack Daniel’s
Tárgya: Bunbougu(stationery)
Épülete: Kominka (Traditional Folk Houses)
Városa: Győr (Magyarország) , Wakayama (Japán)
Országa: Hungary, Amerikai Egyesült Államok, Japán
Tájegysége: Kumano kodo street (régi japán utca)
Növénye: sakura (cseresznyefa)
Állata: kutya
Újsága: Daily Yomiuri
TV csatornája: MTV

J a p á n

Ázsiai ország.
Fővárosa: Tokió
Államforma: Alkotmányos monarchia
Népessége: 127,3 millió fő
Népsűrűség: 336,3 fő/km2
Hivatalos nyelv: japám
Területe: 377915 kmn
Időzóna: UTC + 9
Pénznem: japán jen (JY)
Nemzetközi gépkocsijel: J
Hívószám: 81
Internet TLD: .jp
Közlekedés iránya: bal oldali közlekedés



Lemezkritika - Stone Sour - House of Gold and Bones (pt.2)

 Először is leszögezném, hogy nem valami csalás 
vagy hackelés által sikerült máris meghallgatnom az al-
bumot, hanem az együttes volt olyan rendes és élelmes, 
hogy a közösségi média különböző portáljait felhasználva 
online meghallgatóvá tette az egész anyagot egy héttel a 
megjelenés előtt, így a szemfüles rajongók már mind ren-
delkeznek valószínűleg azóta véleménnyel és kedvencek-
kel.
 Én azért a hatás és a tisztelet kedvéért a kritikát a 
megjelenés napjára ütemeztem be. Lássuk!
 A majdnem egy egész órás hangáradat a Red City-
vel nyit, amiről elsőnek nem tudtam eldönteni, hogy intro 
akar lenni, vagy egy teljes szám, csak lemeztelenítve. Las-
sú, de testes hangzása van, némileg ijesztő ez a pulzáló 
visszafogottság benne, ami aztán a második számra ki is 
teljesedik egy erőteljes ritmussal, ami talán egy kicsit Rob 
Zombie-s beütésre hajaz, de mindenképp egy üde szín-
foltot jelent. A kezdeti löketet le is lassítja egy kicsit a 
Sadist nevet viselő power ballada fájdalmas szövegével és 
hangzásával, ám új erőre kapunk a Peckinpah című pör-
géssel, amit hűen követ a Stalemate hangulat-turmixa, vi-
szont a refrén letisztultabb, epikusabb.
 A Gravesend számot már napokkal ezelőtt in-
gyen le lehetett tölteni, afféle alternatív megoldásként 
arra, hogy single legyen belőle. Meg kell hagyni, kapós a 
zenei témája, Corey hangja helyenként igen erősen vissza-
hozza a Slipknot hangzást - már csak a torzítások miatt 
is. Ütős darab. Ezt némileg ellensúlyozza a ‚82 évszámot 
jelölő nóta, ami ugyan menetrendszerűen zakatol, de én 
valahogy többet vártam volna tőle. A The Uncanny Val-
ley afféle rádióba való emelkedettebb hangzású dal, nem 
igazán magaslik ki a többi közül. Az ezt követő szám egy 
lassú, nyugodt(abb) felvezetése a Do Me A Favor-nek, 
ami az első közzétett anyag volt az új albumról. Nem is 
csoda, hiszen remekül illik a felhozatalba, sőt, részben ta-
lán ez a szám viszi el az albumot a hátán. A refrénben van 
valami klasszikus hangzás, illetve az végén dallamilag és 
szövegben is vissza van idézve az előző albumról a Ru-
mor Of  Skin. Juhos Gábor

Maga a szám nincs lezárva, átvezetéssel átcsap a 
következőbe, ami egy újabb ballada vonósokkal és zon-
gorával kiegészülve, igen kellemes hangzása van. Külön 
nyalánkság a végén a szóló, valamint, hogy ismét visszac-
satol az előző albumban két részből álló The Travellers 
számhoz. A kiteljesedés egyértelműen az album címét 
viselő The House of  Gold & Bones számban van, ami 
az “RU486” kántálással nyit, majd a Metallica - Frantic-
hez hasonló nyitás után erőtől duzzadó haraggal viszi 
véghez a zenei missziót. A refrén felvezetése zeneileg az 
Absolute Zero számukból tért vissza, és maga a refrén is 
ismerős hangokból építkezik. Az utolsó másodpercekben 
még Corey odarúgja a magáét nekünk vokálban.

 Alapvetően jobban tetszett az előző része az 
albumnak, de maga Corey is megerősítette az interjúk-
ban, hogy amíg az első rész egy önálló Stone Sour al-
bumként is megállja a helyét, a mostani sokkal inkább 
egy soundtrack a megjelenő képregényhez. Egyébként jó 
anyag, rajongóknak kötelező, az átlag halandóknak aján-
lott, viszont aki most ismerkedik az együttessel, az inkább 
kezdje időrendi sorrendben az albumok hallgatását.

A Stone Sour koncertalbumának második része április 9-én jelent meg, lássuk az első benyomást róla!
(Az első részről szóló kritikát a GazMag 2013. februári számában olvashatjátok - a szerkesztő.)



Orosz Dávid Péter: Az ember

Mint porcelánrózsa tölgyasztalra

Úgy hullt le az este

Sötét szurkos Gaiara

Feketét festett ki teremtette

Reálógott az arany tóra

Holdnak fehérezüst teste

Hiába fogta halász botra

Nyomban elúszott a beste

Fénylő bárgyú mosolyára

Millió csillag a szemét rávetette

Kikacagták utoljára

Míg a Nap tűzfényével betemette

Emlékeim akaszkodnak vándorbotra

Feslett hátizsákba vetve

Viszem őket türkiz-Föld bolygóra

Úticélom lehunytán Nihilbe  ereszkedve

Terhem Élet kősziklára

Felelőtlen leejtve

Szétszórodott krémszín út porára

Vándorszellem s Emlékeim lilán heverve

Így maradtam Föld nyakára

Tévedés-szigetén,emberek ,embere

Hibáim vízét ön-malmomra

hajtom .súlyos sötétfehér lelkemre



Fenyves erdő tiszta alján

veres virág himbálzik

Fekete,arany porzóján

nektárleső fenn játszik

Árva Kis Gaz selyemszirmán

Hűvős Szellő cicázik

Megkapja az egér-nyakán

véres húsból lakmárzik

Megunja a szép falatját

majd a döglégy rámászik

Köpi arany, szénszín arcát

s fanyar rossz-iz ráázik

Új esztendők kikeletdalát

mérges karmesterek leintik

Gyémánt napok kottáját

tintaszennyel leöntik

Véres virág tövispártáját

Gyenge fejére ráteszik

Hordja élet örökigáját

Míg sáros hantját ledöngölik

Orosz Dávid Péter: Elégia a nökröl



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. május 5.

Éva először jár Bergengóciában, és nem ismeri a helyi pénznemet. Ugyanis itt használnak garast, lyukas gasast, petá-
kot, de még fityinget is! Szeretne azonban venni a boltban 2 kiló kenyeret és egy kakaós csigát. Vajon meg tudja venni 
10 petákból?

Amíg sorban állt a pénztárnál, kifigyelte a többieket, ezeket jegyezte fel:

1 peták=8 zsemle
2 garas=fél kiló kenyér
1 lyukas garas=2 zsemle
10 fitying=1 kakaós csiga

A túrós batyu akciós, fele annyi, mint a kakaós csiga, most csak 1 garas, egyébként kétszerannyiba kerülne mint 16 
zsemle. 

Viccek
A szöszit elviszi a barátja moziba. A mozi
bejárata felett a fényreklám a következőket
hirdeti
Két óra izgalom! Két óra borzongás! Két óra
kikapcsolódás! Két óra igazi szórakozás!
Mire a szöszi
- Megőrültél? Ide hoztál? Csak nem képzeled,
hogy nyolc órán keresztül ebben a vacak
moziban ülök?!

Az ifjú pár az esküvő után bevonul a hálószobába.-Éde-
sem, vigyázz rám,még szűz vagyok!-Az hogy lehet?!Azt 
mondtad 3x lettél özvegy! -Igen igaz,az első férjem szűcs 
volt,ő csak a bundámat simogatta.A második cukrász 
volt,ő csak nyalogatott.A harmadik politikus volt,ő pedig 
csak ígérgetett!!!

Kisfiú megkérdezi az anyukájától: - Anyu, ugye Isten adja 
meg a napi kenyerünket? - Igen, kisfiam. - És anyu, ugye 
a Jézuska hozza a játékokat? - Igen, kisfiam. - Akkor apu 
mi a francot csinál egész nap?

Az öreg székely bemegy a kisállat kereskedésbe.
Mondja az eladónak
- Olyan papagájt szeretnék venni, ami két nyelven tud 
beszélni.
Az eladó megvakarja a fejét és elkezdi mutogatni a pa-
pagájokat.
- Ez a papagáj egy nyelven beszél. Ez a papagáj is egy 
nyelven beszél. Ez a papagáj, na ez két nyelven beszél.
- És megtudná nekem mondani, mi az a két nyelv?
- Persze! Magyar, Német.
Az öreg székely el van ájulva, pont ezeket kereste.
- És megtudná mondani, hogyan tudom rábírni őket, 
hogy milyen nyelven beszéljenek?
- Igen. Ha meghúzza a jobb lábát beszél magyarul. Ha 
meghúzza a bal lábát beszél németül.
- Tökéletes - mondja a székely - De még azt árulja el, ha 
mind a két lábát meghúzom mi lesz?
Erre a papagáj megszólal
- Mi lenne te köcsög? Hasra esek.

Az egyik munkahelyen társutazást szerveznek 
Romániába, busszal.Az órák hosszat tartó zötykölődés 
után az idegenvezető megkérdi az utasokat
- Látják ott azt a nagy sötét fol-
tot? Na, azok ott már Bukarest fényei!



Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Hirdetésfelvétel :
mkt.gazmag@hotmail .com

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Hirdetésfelvétel :
mkt.gazmag@hotmail .com
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