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                          VÁLLALKOZZ A JÖVŐDÉRT! 
 

Az ÖkoRulez arra „hajt”, hogy Te is vegyél részt a változásban: 
vállalkozz a jövőért, a jövődért. 

Ha Te is úgy gondolod, hogy a hagyományos közgazdasági modell alapján működő 
gazdaság nem jó irányba tart, ha részese szeretnél lenni annak, hogy új, értékes, 
fenntarthatóan működő vállalkozások szülessenek, hogy a helyi gazdaság úgy 
erősödjön, hogy közben csökkenti az ökológiai lábnyomát, akkor regisztrálj 
versenyzőként és a projekt állomásait végigkövetve alkosd meg saját céged üzleti 
tervét. 

3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk, ahol a csapattagok 15 és 28 év közöttiek. 

 

A VERSENY LEÍRÁSA 

 

A program keretében egy versenyt rendezünk, amely minden helyszínen újabb 
versenyfordulót és addig teljesítendő feladatokat jelent. A verseny célja egy olyan, 
helyben megvalósítható vállalkozás üzleti és egyéb terveinek elkészítése, amely 
megfelel a fenntarthatóság szempontjainak. Ezen szempontok megismeréséhez és 
megértéséhez nyújtanak segítséget a program előadásai és műhelymunkái. 

Minden állomáson az első napon - az előadások és a kerekasztal-beszélgetés után - a 
csapatok bemutatják, hol állnak az üzleti terv elkészítésében, a második napon pedig 
a projekt szakértőitől, a szakmai mentoroktól műhelymunka keretében kapnak 
további támpontokat, tanácsokat a terv fejlesztéséhez, illetve a következő rész 
kidolgozásához. 

Javasoljuk, hogy a terv elkészítésébe gyakorló vállalkozókat, szakembereket is 
vonjatok be mentorként, tanácsadóként, esetleg szponzorként. Ebben mi is 
igyekszünk segíteni, de a ti aktivitásotok ezen a területen is hatásosabb lehet. 

További információk az alábbi linken: 

 

http://www.bionomia.hu/a-verseny 
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 Elkezdődött... Az egyetem környékét újra elfoglalták a hallgatók, hiszen kez-

detét vette az új tanév. Az elsősök számára az újdonság varázsa, a felsőbb éveseknek 

pedig a már megszokott dolgok miatt örömteli az új szemeszter kezdete. Az első he-

tekben még ritkák a zárt helyi dolgozatok, így az órák mellett egy-két bulira is be lehet 

járni.

 Az előadások mellett más programok is elmaradhatatlan kellékei az őszi félév-

nek. Szeptemberben lesz az Egyetemi Kari Napok, illetve ebben a hónapban kerül 

megrendezésre a Kutatók Éjszakája és a Civilek Éjszakája is.

Nem csak a tanév új, hanem egy kicsit a GazMag is. Ezentúl ugyanis két új logóval 

jelenik meg az újság, amelynek a mostani lapszámához a szerkesztőség nevében jó 

olvasást kívánok minden olvasónknak.

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Közgazdász-vándorgyűlés
Növekedési fordulat – honnan jön a lendület? Ez lesz 
a címe a Magyar Közgazdasági Társaság 51. Közgaz-
dász-vándorgyűlésének, amelynek idén szeptember 26. 
és 28. között – 25 év után először – ismét Békés megye, 
egészen pontosan Békéscsaba és Gyula ad otthont. A 
tervezett program elérhető a honlapunkon, és elindult 
az on-line regisztráció is!

A hazai közgazdászok túlnyomó többsége egyetért ab-
ban, hogy nemzetgazdaságunknak mielőbb „magasabb 
fordulatszámot” kell elérnie, mert csak a nagyobb jöve-
delemtermelés garantálhatja az adósságszolgálati terhek 
viszonylagos csökkenését, és teremtheti meg az alapját 
az adók mérséklésének. De honnan érkezhet az a len-
dület, amely segíti majd a gazdaság fölpörgését? A hazai 
üzleti vagy közületi beruházásoktól? További külföldi 
működőtőke-befektetésekből? Netán a hazai vagy a kül-
földi kereslet nekilódulásától? Vagy a következő uniós 
középtávú programozási időszakban várható támogatá-
soktól?

Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ az 
51. Közgazdász-vándorgyűléselőadói két plenáris és ki-
lenc szekcióülésen. A több mint félszáz előadó között 
szerepel Baráth Etele, Domokos László, Farkas Ádám, 
Fónagy János, Kovács Árpád, László Csaba, Matolc-
sy György, Parragh László, Pongrácz Ferenc, Surányi 
György és Varga Mihály is.

A Magyar Közgazdasági Társaság osztott helyszínen: 
részben Békéscsabán, részben Gyulán rendezi meg nagy 
hagyományú és kiemelkedő presztízsű éves konferen-
ciáját – idén először a KPMG Magyarország Kft.-vel 
együttműködésben.

A vándorgyűlés részvételi díjaival, a kísérőprogramok-
kal és a szállásokkal kapcsolatban részletes információ 
található a http://rendezveny.alioth.hu/kozg2013/ 
honlapon. Ugyanitt augusztus 2-től elérhető az on-line 
regisztrációs rendszer is!
(Forrás: www.mkt.hu)

Könyvrecenzió
A Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Közgazdasági 
Társaság még 2012-ben konferenciát szervezett A Ma-
gyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban – vál-
tozó történelmi korszakokban címmel. A konferencia 
előadásainak kibővített anyagát Halm Tamás szerkesz-
tette tanulmánykötetté, amely hét konferencia-előadást, 
egy előadásösszefoglalót és az 1920-as évekből szár-
mazó két újraközölt tanulmányt tartalmaz. A kötetről 
Bod Péter Ákos írt könyvismertetőt a Vezetéstudomány 
című folyóiratba. A recenzió letölthető a honlaponkon.

A kötet maga megrendelhető vagy pdf-ként letölthető a 
Közgazdasági Szemle honlapján, a http://www.kszem-
le.hu/kiadvany/ internetes címen.
(Forrás: www.mkt.hu)

Püspökerdei Futás
Az őszi féléves Püspökerdei Futásra 2013. szeptember 
18-án kerül sor  15:00-kor a Hegedűs Gyula Kollégium 
mögötti töltésen.
Egyetemi tesifélév teljesítésére idén is van lehetőség!

Akadémiai Nap - oktatási szünet
Az Akadémiai Nap alkalmával - a kovábbi években meg-
szokott módon - oktatási szünet lesz a Széchenyi István 
Egyetem hallgatói számára.
A nevezetes dátum 2013. szeptember 25. szerda.

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
Meghívó könyvbemutatóra
Csaba László akadémikus, a BCE és aCEU professzora, 
valamint Szűcs Tamás, az Európai Bizottság igazgatója, 
az EB Magyarországi Képviseletének vezetője mutatja be 
szeptember 19-én, csütörtökön 11 órától az Európai Unió 
Házában (Budapest II., Lövőház u. 35., Millenáris Park) 
- magyar nyelven - azt az angolul megjelent tanulmánykö-
tetet, amely a közelmúlt világgazdasági válságának tágabb 
hazánkra, az Európai Unióra gyakorolt hatásait elemzi.

Röviden a könyvről:

The Aftermath of  the Global Crisis in the European  
Union [Edited by Beáta Farkas], Cambridge Scholars 
Publishing, 2013. 280 oldal

A 12 szerző közül négyen, Farkas Beáta (aki a szerkesztő 
is), Kiss Gábor Dávid,  Kosztopulosz Andreasz, Kovács 
Árpád a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi 
Karának oktatói kollektívájából kerültek ki, míg Darvas 
Zsolt a Brugel Institute, Losoncz Miklós a BME, Mihályi 
Péter a Veszprémi Egyetem tanára, Gabriele Cipriani az 
Európai Számvevőszék strukturális fejlesztésekért fele-
lős igazgatója, Matti Viren a turkui egyetem tanára, Anna 
Visvizi Athénban professzor, Masaiko Yoshii a Kobei 
Egyetem tanára, Fabian Zuleeg pedig az European Policy 
Centre vezető közgazdásza.
(Forrás: www.mkt.hu)

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)

Spartathlon váltófutás és
Civilek Éjszakája Komáromban
2013. szeptember 27-én és 28-án (a görögországi „nagy” 
versennyel egyidőben) újra megrendezésre kerül a Spar-
tathlon-váltófutás Komáromban. Pénteken (27-én) reg-
gel héttől a verseny befejezéséig (várhatóan 28-án dél-
után) lehet futni Komáromban a nagy körforgalomnál.

A részvétel INGYENES!

Mindenki annyit fut, amennyit szeretne, nincs semmi 
megkötés se a távra, sem az időre, sem a sebességre vo-
natkozóan. Gyertek minél többen!
Mindenkit szeretettel vár a Komárom-Európa Futó 
Egyesület és a GazMag.

Civilek Éjszakája Győrben
Az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület 
és a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium immáron 
harmadik alkalommal rendezi meg a Civilek Éjszakája 
győri programját. 

2013. szeptember 28-án, szombaton este a felesleges 
termékek lepik el majd a Kautz Gyula Közgazdász Szak-
kollégium Tanácstermét. Idén a győri eseményen egy 
kiállítás keretében mutatjuk be az érdeklődők számára, 
hogy mit is jelenthet a feleslegesség és a tudatosság.

Program:
20:00 - Tárlatvezetés
20:30 - Fenntarthatósági Füzetek 13. - Felesleges Ter-
mékek újragondolva című kiadvány bemutatója
21:00- Tárlatvezetés
21:30 - Fenntarthatósági Füzetek 13. - Felesleges Ter-
mékek újragondolva című kiadvány bemutatója 
22:00 -Tárlatvezetés
23:00 -Tárlatvezetés
(A tárlatvezetések érdeklődői létszámtól függően indul-
nak.)



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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Hogy sikerült a vizsgaidőszak?

Nagyon jól sikerült. Soha 
rosszabbat!

Jól sikerült, elégedett 
vagyok a 
teljesítményemmel.
Elfogadható, de lehetett 
volna jobb is.

Nem sikerült túl jól.
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Életképek -  IV. Nemzetközi Í jász-  és Jur tatalálkozó
2013. 08. 18-19. Komárom



Tóth Marcell

mellett számolások is folytak a háttérben, hogy megéri e? 
Megéri, hiszen a számítások alapján mind az energia-be-
fektetés, mind a környezetterhelés alacsonyabb, mint ha a 
szokványos módszerekkel építenénk meg a házat.
 A rendezvény második előadása Major Attila nevé-
hez fűződött. A BioÉpítész Kft. ügyvezetője az Ökologi-
kus Passzívház koncepcióját mutatta be az érdeklődőknek. 
Ezt az épületet nem csak megtervezte, hanem meg is való-
sította. A bioház és a passzívház pozitív tulajdonságainak 
ötvözésével megtervezett ház ugyanis a saját lakhelye. A 
felhasznált anyagok jelentős részéről mintát is hozott, hi-
szen véleménye szerint az oktatás egyik hiányossága, hogy 
a hallgatók nem ismerik azokat az építőanyagokat, amikkel 
a tervezés során dolgozniuk kell. Projektjének sikerét nem 
számításokkal, hanem tapasztalatokkal támasztotta alá, hi-
szen fenntartási költségei, és a házban télen illetve nyáron 
tapasztalt hőmérséklet egyértelműen azt bizonyítja, hogy 
megérte megvalósítania saját terveit.

Energiatudatos épületek természetes anyagokból
Első győri rendezvényét tartotta 2013. szeptember 2-án z Építéstudományi Egyesület (ÉTE). Az elsősorban építész-
hallgatók számára meghirdetett esemény az „Energiatudatos épületek természetes anyagokból” címet kapta.

 Az őszi félév első tanítási napja előtti délutánon 
máris sikerült megtölteni az Építész Műteremház nagyter-
mét. A Győrben most bemutatkozó Építéstudományi 
Egyesület első helyi rendezvénye ugyanis a vártnál töb-
beket megmozgatott. A hallgatók érdeklődésének fel-
keltésében nagy szerepe volt a helyi szervezőnek, Lekics 
Gábornak is.
 A Széchenyi István Egyetem egykori hallgatója 
ezúttal előadóként tért vissza egykori tanulmányai színhe-
lyére. Az általa tervezett Bio-Öko Ház koncepcióját mu-
tatta meg a hallgatóságnak (a „bio” a környezet lakókra 
gyakorolt hatását, az „öko” pedig a lakók környezetre 
gyakorolt hatását jelképezi). Ezt az alacsony energiafel-
használású és alacsony-energiabefektetéssel megépülő 
házat diplomamunkája elkészítése során tervezte meg. A 
ház tervezése folyamán nagy szerep hárult az újrahaszno-
sításra, ahol lehetséges volt, ott újrahasznosított alapany-
agok szerepeltek a tervekben. Természetesen a tervezés

IV. Nemzetközi Íjász- és Jurtatalálkozó
Augusztus 18. - Fáklyás felvonulás (20. 00) - „Az 
ördög útja”
 Hömpölygött akár egy vad folyó, kacskaringózott, 
mint a tűzkígyó. Igmándi erődtől, Jókai téren keresztül 
majd Szabadság téren át vissza az erőd falai közé veze-
tett ez a lélegzetelállító fáklyás menet. A szívek együtt do-
bogtak a muzsikusok dobjainak ütemével. Majd az első 
pontnál a „folyam” megállt. Kör alakot vett fel, zenész, 
táncos, ”harcos” -ki-ki milyen szerepet öltött magára-, il-
letve a „bámészok”, a nézők kisebb serege. A Jókai téren 
a csend megmerevedett, olykor egy-egy nesz, súgó hang 
kérdőn hallatta magát. ”Vajon mi készül itt”?. Két férfi 
a kör közepére állt s pattogni kezdtek a karikás ostorok, 
szépen lassan, erőteljesen. A muzsikusok is rákezdtek ősi 
dallamokra. A feladat a férfiak számára nehezült. egy lány 
állt közéjük ők pedig az ostorokkal a lány szoknyájának 
szélét olykor, olykor megérintették. Majd mindhárman 
lassan visszatértek a tömegbe. Újabb mutatványos érke-
zett ördög útján ördögbottal a kezében. A legény erőst jól 
„játszott a tűzzel”, hisz mellészegődött két táncos lábú

leány, melyet még egy-kettő követett. Kik kicsiny, kézre 
erősített legyező formát alkotó fáklyával táncoltak, a kö-
zönséget megbabonázva mozgásukkal, izzó tekintetükkel. 
Tekergett csípőjük, léptük olykor lágy lassú olykor pedig 
gyors ritmusokat követve haladt a zenével. S ha ez mind 
nem elég, hát jutott még a jóból a nézőknek. Újabb férfi 
tartott a díszes társasághoz. Két végén égett a tűz a mutat-
ványos eszközének. Azt forgatta nyaka körül, néha hátra 
vetette, olykor feje felett forgatta. A tűz lángoló természe-
tét átvette néhány harcias férfi. Legszebbnek vélt lányért 
viaskodni kezdtek. Persze csak a „bámészok” kedvéért, 
hisz ők csak mutatványosok voltak. - kisebb gyermekek 
ezt vagy óvó szavakkal „Ne bántsd a másik bácsit” vagy 
kacagva vették tudomásul- Szidták egymást, birokra kel-
tek majd a győztest a többi férfi pajzsra emelte. Így zárult 
le az első bemutató. Melyet még csodálatosabban, még 
pontosabban a Szabadság térre való átvándorolás után is 
a közönségnek ajánlva előadtak. Azután nyugovóra tértek 
(vagy épp mulatozásra) az erőd falai közé.



IV. Nemzetközi Íjász- és Jurtatalálkozó
Aug. 19 –Az eröd falai között
 A tűz, a forróság, ”ördögi” meleg Komárom-
ban helyet adó IV. Nemzetközi Íjász- és Jurtatalálkozó 
második napján sem hagyta el a találkozón részt vevőket. 
Reggel tíz óra környékén már ontotta nagy hevét a Nap. 
Átjutva az erőd kapuján hatalmas üres mező tárulkozott 
a szem elé. Egy-egy szegletében fehérlett csak néhány 
sátor, táborhely illetve egy jurta s szembe a színpad s a 
népi - hagyományőrző játékoknak kialakított rész. Az 
érdeklődök, legfőképp családok lassan megérkeztek. 11-
kor (mely kicsi későbbre sikeredett). Feliratkozás, csapa-
tokba rendeződés után elkezdődött a „Hétpróbás „ meg-
mérettetés.
 Kicsik, nagyok, szépek s még szebbek, okosak s 
még okosabbak kipróbálhatták az ősi magyar fegyvereket, 
ügyességi feladatokon vehettek részt. Melynek végén, 
eredményhirdetésnél korosztály szerint a legjobbak ok-
levelet s kupát nyertek, illetve minden résztvevő egy em-
léklap tulajdonosává lett. Míg tartott a verseny, addig a 
versenyben részt venni nem kívánók a kirakodóvásáron 
nézegethették illetve megvehették a kihelyezett temérdek 
vásárfiát. Hétpróbás játékok után a forróságra tekintettel 
nem a színpadon, hanem a nagy sátor alatt kezdődtek a 
táncos, zenés előadások. A Garabonciás együttes hozta el 
Mezőség, Kalotaszeg s Szatmár környékének falusi tánc 
s –zenevilágát elsőként. Szelindek zenekar (kik a nap foly-
amán végig szolgáltatták a muzsikát) rögtönzött táncházat 
alakított melyben felcsendült a Drumul dracului”(Ördög 
útja) tánczene is. 

Két előadás után került sor a kenyérszentelésre, me-
lyet Máté László lelkész, esperes áldozatos munkájával 
tett meg. Egy rövid de, annál szebb prédikációt mond-
va mellé. A végén pedig nemzeti imádságunkat a mag-
yar „Himnuszt” felállva elénekelte a közönség. Később 
egy rögtönzött íjászverseny alakult ki az arra kialakított 
területen. Két csoportra osztva. 16 év alattiak s felettiek. 
- legfiatalabb résztvevő is 12 év feletti volt- A legjobb 
eredményt elért versenyzők masszázs lehetőséget kaptak 
egy komáromi szakembernél. Melyet későbbiekben be 
is váltottak. Ezalatt a kisebb gyermekek vízi csatázhat-
tak, vízzel töltött zacskók szolgáltak fegyverzetnek. A 
nap további részében esti csata(mely már nem vízzel s 
nem gyerekek szereplésével ment végbe), baranta bemu-
tató, táncház, illetve Szelindek zenekar koncert segítette 
elő a jó hangulatot illetve a múltidézést. Grecsó Krisztián 
szavaival élve: „Megtanultam, hogy üres ember, aki mel-
lett nem fér el a múltja. ” Számomra igen tanulságos s 
hasznos időtöltés volt. S családom kis részével kikkel ré-
szt vettünk a találkozón, mint lelkes, aktív közönség úgy 
láttuk, hogy érdemes máskor is elmennünk rá. A kicsik is 
játszhattak egy nagyot, s a nagyok is kikapcsolódhattak 
egy kicsit, távol a szürke hétköznapok gondjaitól. Attól 
függetlenül, hogy a második nap az hétköznapra esett. 
(szerz. megjegyzés)

Orosz Dávid Péter



Subby Snake: Árnyék

Minden éjjel félsz,
A sötétséggel örök harcban élsz.

Kígyók énekelnek a fejedben
És látod, félelmedben érzed:

Egy árnyék van a falon.

Minden éjjel félsz,
Tested örökké kívánja a fényt.
Csontok zörögnek a fejedben;
Látod és félelmedben érzed:

Egy árnyék néz téged.

Minden éjjel félsz,
Tudod, már nem sokáig élsz.

Szíved lüktet a fejedben
És látod, félelmedben érzed:

Egy árnyék van a falon.

Minden éjjel félsz,
Érzed, ahogy a gonosz a sötétből hozzád ér.

Minden éjszaka horror és ez a halálod;
Látod, félelmedben érzed és tudod:

Az ördög árnyéka van a falon.

És megöl téged,
Érzed: véged...

2007



Egy halk csillag
Sétált az égről
  Fehér szalag 

Repült titok-mélyről

  Leány ballag
Ezüstszín térről

  Öröm kacag
Fakó-kék szeméről

  A kis kócsag
Mi hálóba lépett
  Azonmód’lag

Fehér-láncba tévedt

...Eme „Egretta alba”
   (ám női alakban)

  Vergődik oh
Patyolatszín láncban

  Mint a rigók
 Sebesen,a sárban

    Az a madzag
Ha az enyém volna

   Oh be gazdag
Vígadság lopozna

......szívembe

  Arany fogság
Lenne élted java

  Örök jóság
Én-hozzám tartozva

  Tinta égbolt
Kékfeketén járva
  Széped fakult

Szívem maradt árva

Orosz Dávid Péter: Egy halk csillag..



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. szeptember 30.
A feladat: Mi a megfejtése az alábbi két képrejtvénynek?

Viccek
Egy férfi lihegve rohan be a pályaudvarra, és mérgesen 
néz a távolodó vonat után.
- Ne mérgelődjön uram! - mondja a vasutas - Maga nem 
lekéste a vonatot, hanem idejében kijött a következőhöz.

Két rendőr bemegy egy könyvesboltba és nézelődnek. 
Egyszer csak odamegy az egyik a másikhoz, és egy iszon-
yatos pofont lekever neki. Megkérdezi a másik:
- Te, ezt miért kaptam?
- Jegyezd meg: az üzletben nincs barátság.

Az újgazdag nem tud ellenállni a felesége sürgetésének és 
elmegy vele a régiségboltba.
- Ez a gyönyörű kínai váza minden pénzt megér - mondja 
az eladó -, 2500-2600 éves.
- El ne hidd neki - figyelmezteti a feleségét a férfi -, be 
akar csapni!
- Ezt meg honnan tudod? Így értesz a kínai vázákhoz?
- Nem lehet 2500 éves, hiszen még csak 2009-et írunk!

Mórickával beszélget az anyukája:
- Figyelj, Móricka, megvettem neked az iskolához a 
tankönyveket. Nagyon drágák voltak, úgyhogy nagyon 
vigyázz rájuk!
Erre Móricka:
- Ígérem, anya, hozzájuk sem nyúlok!

Mórickának tetszik az új fiatal tanárnő, és úgy gondolja, 
hogy felmegy hozzá délután. Fel is megy, és a tanárnő 
szívesen fogadja. Alig kezdenek el enyelegni, csengetnek. 
A tanárnő gyorsan elbújtatja a szekrénybe. A hangokból 
ítélve Móricka arra a következtétesre jut, hogy egyik barát-
ja jött fel. Valóban Pistike is udvarolni jött a tanárnőnek, 
de ok sem jutnak messzebb, mert ismét csengetnek. A 
tanarnő elbújtatja Pistiket is, ő a fürdőszobába kerül. A 
harmadik látogató Dezsőke, szintén az osztályból, de ha-
sonlóan jár, hiszen szól a csengő, és a tanárnő a kony-
hába küldi. Hazajön a férj, és mit sem gyanítva ölelgetni 
kezdi fiatal feleségét, amikor megunva a várakozást, kijön 
Dezsőke a konyhából és így szól:
- Hölgyem, megjavítottam a gáztűzhelyét. 1000 forinttal 
tartozik.
A tanárnő, hogy ne árulja el magát, nem szívesen, de fizet. 
Hallja ezt Pistike, és ő is kijön a fürdőszobából, és így szól:
- Hölgyem, megjavítottam a csapokat. 1000 forinttal tar-
tozik.
A tanárnő ismét fizet, és Pistike el is megy. Móricka hallja 
mindezeket, de sehogy sem tetszik a helyzete. Majd eszébe 
jut valami, kilibben a szekrényből, és így szól a csodálkozó 
házaspárhoz:
- Na mi van, nem láttak még molylepkét?





MKT Szakkönyvtár
(közgazdász könyvtár)

Nyitva tartása:

Kedd, Szerda:
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