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KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Eljött március, a tavasz 

első hónapja. Az idő is 

kezd tavasziasra fordulni, 

bár még mindig elég 

szeszélyes, Sándor, József 

és Benedek közül még 

nem mindenki jött el 

hozzánk a zsákjával. Amíg 

nem érkezik meg a jó idő, 

addig számos konferencia áll rendelkezésünkre, hogy 

addig is hasznosan töltsük szabadidőnket. 

Március elején már lezajlott egy egynapos konferencia az 

orosz és kínai befektetések magyarországi szerepéről. 

Nemzeti ünnepünk, március 15. után következnek a több 

napos konferenciák. A 32. alkalommal megrendezendő 

FIKOT az idei évben Zalaegerszegen kerül 

megrendezésre, Győrben pedig az Informatika Szakos 

Hallgatók Országos Konferenciája és a Baross Gábor 

Szakmai Konferencia várja a látogatókat a Széchenyi 

István Egyetemen. Ugyan itt kerül sor a Gépészmérnök 

Hallgatók Országos Konferenciájára is, április elején. 

Akik szeretnék kipihenni a konferenciák fáradalmait, 

vagy másfajta szórakozásra vágynak, azoknak csak 

áprilisig kell várniuk, ugyanis akkor jön a SZE Napok, a 

Komáromi Napok, és folytatódik a KeDDv 

koncertsorozat. 

 

Tóth Marcell
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RÖVID HÍREK 

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása: 

 

2012. március hónapban a könyvtár 

ZÁRVA tart! 

 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12. 

 

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk 

 

 

 

 

Szakmai nap a Selye Egyetemen 

A Selye János Egyetem, az EDUTUS Főiskola és a Harsányi 

János Szakkollégium „Társadalmi-gazdasági kihívások a 

határ menti térségekben” címmel közös szakmai napot rendez 

március 22-én, csütörtökön, 9:00 órai kezdettel az észak-

komáromi Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában. A 

rendezvényre az érdeklődő vállalkozók mellett közéleti 

személyiségeket, kutatókat, oktatókat, hallgatókat és a téma 

iránti érdeklődőket várnak. 

 

 

 

SZE Napok 

2012. április 15. és 18. között kerül megrendezésre a Széchenyi 

Egyetemi Napok Győrben. Az idei évben is számos program 

várja a hallgatókat. A sportrendezvények (Pöspökerdei futás, 

Campus Kupa) és az esti bulik mellett idén is lesz 

palacsintasütés rekordkísérlet, illetve számos koncert is. 

Az előadók között lesz többek között: 

Magna Cum Laude, 30Y, Ocho Macho, Sub Bass Monster, 

Muri Enikő 

 

 

 

Informatika Szakos Hallgatók Országos Konferenciája 

A Széchenyi István Egyetemen került megrendezésre az 

Informatika Szakos Hallgatók Országos Konferenciája. Az idei 

évben első alaklommal megrendezett eseményre 2012. március 

18. és 21. között került sor. Bővebb információ található a 

rendezvény hivatalos honlapján, az  http://iszhok.sth.sze.hu 

weboldalon. 

KeDDv koncertsorozat 

Az tavaszi félévben is várja a kikapcsolódni vágyókat a 

KeDDv koncertsorozat. A minden második kedden 

koncertekkel és rock-bulival színesített rendezvénysorozatnak 

hagyományosan a Zátony Étterem & Music Pub ad otthont. A 

belépő továbbra is 300 Ft, azonban a szervezők minden 

alkalommal italakciókkal várják az ide látogatókat. 

 

 

 

Szakmai életműdíj Asztalos Lászlónak 

A Biztosításfelügyelők Nemzetközi Szövetségének (IAIS) 

életműdíjában részesült a közelmúltban Asztalos László 

György, az MKT Elnökségének tagja, a PSZÁF Felügyeleti 

Tanácsának korábbi tagja. A szakember – első kelet-

európaiként – a világ, és különösképpen Kelet-Európa 

biztosításügyének szabályozása és felügyelete érdekében 

kifejtett negyedszázados tevékenysége elismeréseként kapta a 

kitüntetést, amelyhez a GazMag szerkesztőségének nevében 

ezúton gratulálunk! 

 

 

 

Pécsi Pénzügyi Napok 

A monetáris és a fiskális politika aktuális kérdéseit járják 

közbe a VI. Pécsi Pénzügyi Napok előadói és résztvevői 2012. 

március 27-28-án a Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Karának Aulájában. A Magyar 

Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete és Ifjúsági 

Bizottsága, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete, a 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, a 

Magyar Könyvvizsgáló Kamara, a PENTA UNIÓ Oktatási 

Centrum és a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli 

Szolgáltatók Országos Egyesületének Dél-dunántúli Területi 

Szervezete közös rendezvényén a pénzügyi élet prominensei - 

köztük az Állami Számvevőszék elnöke, a az Államadósság-

kezelő Központ, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a PSZÁF és a 

Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettesei illetve alelnökei - 

tartanak majd előadásokat. 

http://mktkonyvtar.tk/
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SZEKRÉNYEK EGYETEMÜNKÖN 

 Hőn szeretett iskolánk nagy változásokon ment át az 

elmúlt évben. Több mint tízezer tanuló gyönyörű aulát, 

könyvtárat, laborokat kapott. Megdolgoztam én ezért? 

Megérdemlem én ezt? Fogjuk rá, de bárkinek is köszönhetem 

ezek 1/10000-ed részét, ami nekem készült, rettentően hálás 

vagyok. És nagyon remélem, hogy így érez az a körülbelül 200 

ember is akik megdolgoztak érte és kiérdemeltek egy saját 

szekrényt az aulában. 

 Álljunk csak meg egy percre, valakiknek saját 

szekrényük van az aulában? Igen, a szomorú helyzet ez, 200 

ember úgy gondolta, hogy nála se szebbek se jobbak nincsenek 

a környéken se és neki bizony jár egy saját szekrény. Nekem 

nincs jogom kételkedni ebben csak azt sajnálom, hogy még 

mindig névtelenek az illetők. 

 Skacok, álljatok elő, ti biztos hősök vagytok! Ha egy 

saját szekrény jár nektek ne szégyelljétek a neveteket se, minek 

számokkal tökölni írjuk ki egyszerűen, hogy Pop Simon 

szekrénye, Mikorka Kálmán szekrénye. A többiek pedig ne 

legyenek szégyenlősek menjenek oda jótevőinkhez akik a 

kulcscsomóról nyitják az aulai szekrényeket és kérdezzétek 

meg, hogy hívják őket, és, hogy, hogy lehet megdolgozni egy 

saját szekrényért. 

Kadlec Gergely

SZAVAZÁS 

 



OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTETŐK MAGYARORSZÁGON 

Orosz és kínai befektetők Magyarországon. Ezzel a címmel szerveztek egész napos, tudományos konferenciát 

Győrben, a Széchenyi István Egyetemen 2012. március 8-án. A konferencián a délelőtti plenáris ülést délután 

szekcióülések követték. 

 A konferenciát a Széchenyi István Egyetem 

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a 

Zsigmond Király Főiskola Geopolitikai Kutatóközpontja 

szervezte. A két felsőoktatási intézmény együttműködése a 

tervek szerint nem csak egyszeri alkalom lesz, hanem hosszabb 

távban gondolkodnak, és egy közös rendezvénysorozat első 

eseménye volt ez a konferencia. 

 A BRICS országokról (Brazília, Oroszország, India, 

Kína, Dél-afrikai Köztársaság) már több előadást, konferenciát 

szerveztek, ez volt a témája többek között a 2011-es Budapesti 

Közgazdasági Napoknak (BÉKÖN).  Ezek az országok a világ 

jelentős nagyhatalmai közé tartoznak, és jelentős szerepet 

játszanak abban, hogy mára már megszűnt az Amerikai 

Egyesült Államok kizárólagos vezető szerepköre, és egy 

többpólusú világ van kialakulóban. A konferencia szervezői 

úgy gondolják, hogy ezek közül az országok közül 

Magyarország számára Oroszország és Kína a legjelentősebb, 

mivel ebből a két országból sok befektetés, és sok működő 

tőke áramlik hazánkba, ezért erre a két országra esett a 

választás. 

 A konferencián számos neves előadót hallhattunk 

ebben a témában. Az első előadást Dr. Bernek Ágnes tartotta. 

Elmondta, hogy az atlanti erőtér mellett kialakult egy eurázsiai 

erőtér is, illetve megemlítette a nemzetközi geopolitikai 

fórumokon már megjelenő ’Chinamerica” és „Eurussia” 

kifejezéseket is. Beszélt arról is, hogy mind Kína, mind 

Oroszország legnagyobb bankja nyitott már bankfiókot 

Magyarországon, Budapesten a Bank Of China és a Sberbank 

is jelent van. Az átalakulóban lévő, többpólusúvá váló világban 

szükséges Magyarország újrapozícionálása. 

 Dr. Rechnitzer János szerint hazánknak ki kell 

használnia kedvező fekvését, és el kellene érnie, hogy a 

nyugat-keleti és az észak-déli közlekedése tengely áthaladjon 

hazánkon. Helyzeti előnyben vagyunk szomszédjainkhoz 

képest, hiszen több, és jó minőségű autópálya található 

Magyarországon.

 Grúber Károly szerint a geopolitikában nem 

pillanatnyi történések vannak, hanem folyamatok. A növekedés 

fő pólusa Ázsiában van. Előadását három témára osztotta: az 

EU és Oroszország kapcsolata, az EU és Kína kapcsolata 

illetve Kína és Oroszország kapcsolata. Az EU esetében 

szükséges az ázsiai nyitás, ugyanis már nem Európa a térkép 

közepe. Oroszország azonban a bilaterális kapcsolatokat 

preferálja, jobban szeret egy-egy tagállammal külön leülni 

tárgyalni, mint az Európai Unióval.. 

 Az EU-nak az is fontos, hogy milyen kapcsolatot tart 

Kínával. Az euro-zóna jelenleg válságban van, Kína pedig 

szükség esetén hajlandó lenne pénzügyi segítséget nyújtani, 

természetesen bizonyos feltételekkel. 

 Oroszország és Kína kapcsolata fontos tényezője a két 

ország növekedésének, hiszen számos dologban segítik 

egymást. A két nagyhatalom szomszédja egymásnak, ami 

jelentősen megkönnyíti közöttük a kereskedelmet. 

 Lőrincze Péter az üzleti szférából érkezett, és jól 

ismeri Kínát. Elmondta, hogy az ázsiai országban már a 12. 

fejlesztési terv van folyamatban. A kínai dolgozók számára 

ismeretlen a túlóra, viszont precízek, nem mennek mindenért 

szabadságra, és nem szoktak késni a munkából. 

 Juhász András a Knorr-Bremse képviseletében szintén 

az üzleti szférát képviselte a rendezvényen. Az autóiparban 

dolgozó, hazánkban Kecskeméten jelen lévő cég évek óta 

rendelkezik orosz kapcsolatokkal. Elmondta, hogy 

Oroszország műszakilag Európát követi. Beszámolt a 

tapasztalatairól is, többek között arról is, hogy az európai 

ember számára szokatlan a nagy hideg, illetve a gyakori 

közlekedési dugók miatt nem mindig pontosak az orosz 

üzletemberek, azonban mi ne késsünk. Az üzletkötéshez 

elengedetlen a kapcsolatépítés, és a kapcsolattartás. 

 

 

Tóth Marcell



I. SZEKCIÓ 

 A konferencia plenáris ülését egy állófogadás követte. 

A délután folyamán pedig a szekcióüléseké volt a fő szerep. Az 

első szekció az Oroszország és Kína a 21. század 

világgazdaságában címet viselte. A szekcióvezető Dr. Sipos 

Zoltán főiskolai tanár, a Zsigmond Király Főiskola Gazdaság- 

és Vezetéstudományi Intézetének vezetője volt. 

 Az első előadás Dr. Formán Balázs nevéhez köthető, 

aki a kínai gazdaság növekedésének erőforráskorlátairól 

beszélt. Elmondása szerint a szénbányászatban Kína importra 

szorul. Megemlítette azt is, hogy Iránnak Kína a fő befektetője, 

aminek oka az arab ország nyersanyagtartaléka. 

 Dr. Schottner Krisztina előadása az Amerikai Egyesült 

Államok kínai és oroszországi befektetéseiről szólt. Kitért arra, 

hogy az USA-Kína szerep egyre inkább megfordul, és már 

Kína kezd a befektető lenni. Az öt legnagyobb legjelentősebb 

ország szerinte az USA és a BRIC országok. Kiemelte a 

Hollandia és Ciprus jelentőségét, hiszen ezek a kis országok 

jelentős kikötőkkel rendelkeznek, ami fontos a tengeri 

kereskedelemben.

 Dr. Szigeti Cecília, a Széchenyi István Egyetem 

egyetemi adjunktusa szakterületéről, az ökológiai lábnyom-

számításról beszélt, Kínára vetítve. Az ország egyes részein 

magas az ökológiai lábnyom, egyes részeken pedig magas az 

ökológiai deficit, azonban ezek között a területek között nem 

feltétlenül van átfedés. Az egyes tartományok közötti 

összehasonlítás azonban nem olyan egyszerű, mivel Kínán 

belül is nagy eltérésen vannak az ökológiai lábnyom 

számításának módszerében. 

 Gondos Borbála a globalizáció és a turizmus 

kapcsolatát vizsgálta, főként Kínára és Oroszországra kivetítve. 

Előadásában kitért arra, hogy az oroszok elsősorban külföldre 

szeretnek utazni, míg a kínaiak számára az észak amerikai és 

az ázsiai utazások mellett a belföldi turizmus is fontos. 

 Szarka Evelin Szingapúrról, és az ott szerzett 

tapasztalatairól tájékoztatta a hallgatóságot. A világ harmadik 

leggazdagabb országa (Katar és Luxemburg mögött) 

elsősorban jó fekvésének köszönheti jelentőségét. 

 

Tóth Marcell

II. SZEKCIÓ 

 Az Orosz és kínai befektetők Magyarországon nevű 

tudományos konferencia II. szekciója megváltozott helyszínen, 

az „F” előadóban került megrendezésre.  Az előadás-sorozat fő 

témái Oroszország körül forogtak, a szekció elnevezése is ezt 

sugallja: Oroszország gazdasági szerepe Közép- és Kelet-

Európában. 

 A szekcióvezető Gyabronka Tibor segítségével, aki a 

DB Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. 

igazgatója, és nem mellesleg a FÁK Üzleti Klub elnöke, 

megismerkedhettünk azzal az egyre nyilvánvalóbb ténnyel, 

hogy keleti „szomszédjaink” fejlődnek, érdemes a 

terjeszkedésüket figyelemmel követni, hisz kis ország révén mi 

sosem lehetünk meghatározó alakjai a világgazdaság 

folyamatainak, viszont azt eldönthetjük, kinek az oldalára 

állunk. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan a 

legkézenfekvőbb, és legjövedelmezőbb megoldás 

Oroszországot választani. 

 Dr. Hardi Tamás előadásában Orosz geopolitikai és 

geoökonómiai érdekekről szerezhettünk információkat. 

Dr. Weiner Csaba MTA Közgazdasági és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa Inkább 

megy, mint jön? Orosz közvetlen tőkeberuházások 

Magyarországon címmel tartotta előadását. 

 Kriston Krisztina szónoklatában a Gazprom piaci 

jelenlétébe nyerhettünk betekintést. 

 Kollár Katalin, a Széchenyi István Egyetem PhD 

hallgatója az orosz autóiparban lévő külföldi működőtőke-

befektetésekről tartott számunkra beszámolót. 

 A szlovákiai származású Kosárová Silvia PhD 

hallgató Szlovákiát elemezte geopolitikai szemszögből, 

kiemelve az orosz működőtőke-befektetéseket. 

 15.40-től Pintér Tibor PhD hallgató A Nyugat-Balkán 

országainak EU-s orientációja, valamint a térség és 

Oroszország kapcsolatrendszere című az előadása zárta az 

eseményt. 

 

Kiss Csaba



MAGYARORSZÁG - BULGÁRIA 

A magyar labdarúgó válogatott idei első mérkőzését Bulgária nemzeti tizenegye ellen vívta. A mérkőzésnek az ETO 

Park adott otthont. A teltházas győri mérkőzésen a csapat 1-1-es döntetlen ért el. 

 Magyarország válogatottja legutóbb 2010. március 3-

án lépett pályára Győrben, azon a mérkőzésen az orosz 

válogatott volt az ellenfél, és szintén 1-1-re végződött a 

mérkőzés. (Azon a meccsen Vanczák Vilmos szerezte a 

magyar csapat gólját, a svájci Sion védője ezen a mérkőzésen 

is ott volt a keretben, de nem lépett pályára.) Bár Bulgária 

válogatottja az utóbbi időben várakozáson alul teljesített, ennek 

ellenére egy komoly játékerőt képviselő csapatot fogadott 

Egervári Sándor szövetségi kapitány csapata. 

 

 A magyar csapat kezdő felállása a következő volt: 

Bogdán Ádám – Varga József, Juhász Roland, Korcsmár Zsolt, 

Kádár Tamás – Hajnal Tamás, Buzsáky Ákos, Pintér Ádám, 

Dzsudzsák Balázs – Szabics Imre, Szalai Ádám 

Később csereként Koman Vladimir, Elek Ákos, Németh 

Krisztián, Priskin Tamás, Laczkó Zsolt és Király Gábor is 

pályára lépett. 

 

 A mérkőzés elején jobban kezdett a magyar 

válogatott, és főként a hazai támadásoké volt a főszerep, még 

egy kapufát is jegyezhettünk, Szalai Ádám révén. Bár a 

középpályán egy új felállást próbált ki a szövetségi kapitány 

(Buzsáky Ákos először került be a válogatottba Egervári 

kapitánysága alatt), ez nem volt észrevehető a csapaton. A 42. 

percben sikerült a kapuba is találnunk, a hosszú sérülés után 

újra pályára lépő Szalai Ádám megszerezte a vezetést a 

hazaiaknak. Sajnos azonban a várva várt gól túlságosan is 

megnyugtatta a csapatot. A válogatott kevesebb energiát 

fordított a támadásokra, így alig alakítottunk ki veszélyes 

lehetőséget. A bolgár csapat átvette a kezdeményezést, és 

aktívan rohamozta a magyar kaput. Csapatunk legjobbja 

Bogdán Ádám volt, a Bolton kapusa számos bravúrt bemutatva 

óvta meg csapatát a góltól. 

 A 85. percben bekövetkezett a várva várt csere, 

kapusposzton Király Gábor váltotta Bogdán Ádámot. Az 1860 

München kapuvédőjének ez volt a 86. válogatottsága, ezzel 

beérte a válogatottsági ranglistán Grosics Gyulát, az 

aranycsapat legendás hálóőrét, a legtöbbször válogatott magyar 

kapust. A rutinos játékos azonban nem ünnepelhetett 

győzelmet, ugyanis a szűnni nem akaró bolgár támadások 

meghozták a megérdemelt sikert a vendég együttesnek, a 87. 

percben Valerij Bozsinov lövését nem háríthatta. 

 A magyar csapat tehát döntetlennel kezdte az évet. A 

játékosok többsége csalódottan nyilatkozott, hiszen szerettek 

volna győzelemmel kedveskedni a telt házas közönségnek, 

azonban Egervári Sándor szövetségi kapitány szerint ezen a 

mérkőzésen is hasznos tapasztalatokat szerzett a csapat, illetve 

összeszokottabbá vált a társaság, amit reményeink szerint 

kamatoztatni is tudnak majd az őszi tétmérkőzések alkalmával. 

A világbajnoki selejtezők előtt június elsején Csehországban 

vendégeskedik a válogatott, majd június 6-án Írországon, 

augusztus 15-én pedig Izraelt fogadja a nemzeti tizenegy. 

Reményeink szerint azokon a mérkőzéseken újra a kapitány 

rendelkezésére áll majd Gera Zoltán és Rudolf Gergely, rájuk 

ugyanis – ahogy azt a Bulgári ellenni meccs is mutatja – 

szüksége van a válogatottnak. 

 

Tóth Marcell



TÉLTEMETŐ FUTÁS 

A téli időszak sok sportban holtszezonnak számít. A futás szerelmesei számára is kevesebb verseny, rendezvény van 

ilyenkor, bár az igazi megszállottak télen is gyűjtögetik a kilométereket. 

 A tél azonban véget ért, így mindenki a maga módján 

búcsúztatja a leghidegebb évszakot. A futók erre a célra 

találták ki a téltemető futásokat. Az idei évben először 

Komáromban is sor került egy ilyen rendezvényre. Egészen 

pontosan két helyszínen zajlott a futás, délelőtt Komáromban, 

délután pedig Nagyigmándon zajlott a kilométergyűjtés. A 

téltemető futás célja az volt, hogy megmozgassa az embereket, 

és felhívja a figyelmet arra, hogy a jó idő beköszöntével 

nyugodtan ki lehet mozdulni otthonról. 

 Az időjárás tényleg kegyes volt a résztvevőkhöz, 

ugyanis kellemes futóidő várta a sportolni vágyókat. A 

komáromi helyszín megegyezett a városban népszerű Erő’d 

Próba futóverseny nagyjából 2 kilométer hosszú körpályájával. 

Nagyigmándon pedig a helyi művelődési ház mellett futottak a 

résztvevők. 

 Az ötlet sokakat megmozgatott, a kezdeményezéshez 

sokan csatlakoztak. A legismertebb résztvevő a város 

legsikeresebb sportolója, Szőnyi Ferenc volt. A világbajnok 

ultratriatlonos  szívügyének tekintette, hogy futóként részt 

vegyen a Téltemető Futáson. A rendezvényen futócipőt 

ragadott a GazMag szerkesztőségének két tagjai is. 

 

 

Tóth Marcell

KÖNYVAJÁNLÓ 

Elmondhatjuk, hogy szerencsések vagyunk, egy szerencsés világba születtünk. A legnagyobb gondunk, hogy nem 

sikerül egy-egy vizsga, vagy hogy lekéssük a tízpercenként járó buszt. Szerencsések vagyunk. Nem úgy, mint Anne 

Frank. 

 Ő nem akart sikeres mérnök, vagy gazdag közgazdász 

lenni. Boldogan és nyugodtan szeretett volna élni családjával. 

Egy aprócska álma azonban mégiscsak volt. Amikor majd 

felnő, szeretne híres írónő lenni, a nagy háború borzalmairól 

egy hiteles képet lefestve megírni első regényét, melynek 

alapjául szolgál majd naplója, melyben napról-napra 

dokumentálja a háború eseményeit. Zsidó család lévén 

menekülniük kellett először Németországból Hollandiába, 

majd ott is egy gyár raktárhelyiségébe, melyet Anne 

naplójában csak „hátsó traktus”-ként emleget. Anne 15 éves 

korára átélt mindent, amit egy emberi lény élete során csak 

átélhet: szorgalmas jó tanuló kislány volt, átélte az apró 

örömöket, amikor egy jóakarójuknak köszönhetően két hét 

után krumpli helyett valami más volt a mindennapi betevő és 

esetleg egy falat csokoládé is került az asztalra. De Anne-nak a 

szerelemből is sikerült kóstolót kapnia, hiszen Peterrel való 

barátságát, és lassan kialakuló szerelmüket is megismerhetjük. 

Sajnos híres íróvá válásának terve nem éppen úgy valósult 

meg, ahogy szerette volna. A hátsó traktusban éldegéltek 2 

évig, lábujjhegyen járva, nehogy meghallják a lépteiket az ott 

dolgozók, suttogva beszéltek, minden függönyt behúztak, míg 

a titkosrendőrség tudomást nem szerzett hollétükről, és 

koncentrációs táborba nem küldte az egész családot. Ám a 

napló a traktusban maradt elrejtve, és csak évekkel később, 

Anne halála után került elő. Anne nem tudta megírni a 

háborúról szóló regényét, csak az adathalmaznak szánt napló 

maradt ránk, melyben a mindennapos családi veszekedések, a 

nélkülözés, nyomor, a mindenen átívelő család iránti szeretet 

és kitartás, a szerelem adják a napló fő vonalát. Ám a lényegen 

nem változtat, miszerint Anne Frank megírta a XX. század 

egyik legolvasottabb könyvét, melyet 70 év után is milliók 

olvasnak világszerte. Rövid, féloldalas naplóbejegyzéseit mi is 

olvashatjuk a buszmegállóban, a következő buszra várva, és 

eltöprenghetünk azon, milyen szerencsések is vagyunk, hogy 

nem kell attól rettegnünk, hogy a lakásunk szőnyegbombázás 

áldozata lesz-e, vagy munkatáborban leljük halálunkat. 

 

Kiss Csaba

 



OROSZ DÁVID PÉTER: A HŐSÉG ZAVARA 

Dédelgetem deszkaágyon  

Pepitakockás álmaim 

Bütyökdíszes lúdtalpat 

lógatok a világperem 

Csillagokkal telített  

rejtélyes-kék égvízébe 

Kanyargós-csontú hátammal 

Feküdnék ágyvásznamba' 

Ha féleszem  

Ismeretlen egésze 

Nyikorgó ész-fogaskereke 

Nem hengerítené elémbe 

Ím hát vigyázz 

Körberágott körmeiddel 

Föld vásznát ne szakítsd még 

Lehullassz a mindenséggel 

 

Bánom is én  

Világvédő intelmeit 

Gyűröm a lélekmelegítő lepedőm 

Szerteszét szakítom száraz fonal-rostjait 

S leöntöm a Napot  

Egy veder vízzel 

Nem hevít holnap 

Forró szeretetével 

 

 

OROSZ DÁVID PÉTER: A VIHAR 

Perceg a toll 

A papír vele daloltat 

Lidérc jár s a gondolat 

Síratja az ég a földet 

S áztatja.Igazgyöngyét hullatja 

 

Valahol messze villám cikáz 

Jelez jósol,vigyázz,vigyázz 

Fent a lenttel mostan vitáz 

Falaim mintha ostrom alatt volnának 

Ha tehetnék menten összeomolnának 

 

Remeg a falon agancs csontdíszem 

Belzebub most viccel vélem 

Úgy hiszem 

Öreg lator még mindig remél 

Szél szavával rémet regél 

 

Belzebubné a Hideg.Fagyos asszony 

Borzongok,hagyjon ne simogasson 

Simogat?Inkább karcol,karmol,ráz 

Bordáim közt csicsonkáz 

Ilyen fehérnép nem kell nekem 

Pokrocómmal agyonverem. 

 

Belzebubék vert hada 

Szégyenkezve iszkol tova 

Jött a Nap az Egy-sereg. 

Felhő nincs ,elszelelt 

Rossz idő is máshol kesereg 

Másik tájon ,másik égen. 

Nem az én szívemben. 

Már réges-régen. 



OROSZ DÁVID PÉTER: A SOHITU LAULUT 

Veres lángoknak torka lehel kormos füstöt 

A sohitu laulut védelmező barbár historiája 

 

Üszkös világ aluszik  völgynek perzselt mélyén 

Égő szárnyú madár vergődve összetörött 

Jéghegyű nyíl ékesedik sajgó testében 

 

Fekete fájdalom árnyai ástak gödröt 

Lepelként lehullt ragadozónak lelkébe' 

Szél ősi,tompa-opál hangja mit fülre rött. 

Suhant,tűzkigyóként mart árva életekbe 

 

A kín,tépett ,rubintot szívárgon nyöszörgött 

Hegy-völgyet bíboran átszelő üvöltésben 

Távolból fátylas szemmel látja  közelgőt 

Látta már e izzó erőt sétálni testben. 

 

Az aranyba öltöztetet domború pajzsát 

Lankadt lelkű sebes madár alá helyezvén 

Új jövőbe küldi sohitu lauluját 

A balladák ködös homályába repítvén. 

 

Barbár bár lelkében dédelgető dajka 

Lehajol s szamaritán-karját ,pajzsát nyújtván 

Ápolja kinek  segítségre nyíló ajka 

Szól és hív,s igyekez ha hallatszik szaván. 

 

 

OROSZ DÁVID PÉTER: AKÁR A JÉGVIRÁG 

 

Megjöttél te világ kivetettje 

Minden élet tőled menekül 

A legmakacsabb madár is  

Előled  elrepül 

Beborítod Kerted  

Fehér porral teljesen 

S hagyod küzdeni  

Az embert ellened  

Keservesen 

Ó te, te kegyetlen tél 

 

Most hideg van 

És most fúj a szél 

Ablakaimra  jégvirágot költöztettél 

Egy remény van 

Ha eljön a tavasz a kikelet 

Jaj te rossz komám 

Viheted a jégvirágot magaddal 

Akár a jégvirág múlok új tavasszal 

 

Szent Péterhez sorba állok 

Angyalokkal majd  dicséretet trombitálok 

Mi itt marad lenn 

Csak fehér hó módjára letakart 

Lelkem hagyatéka 

Mindent adott 

De semmit sem kapott vissza 

 

Ki majd nekem tartozását 

Leróni jön a 

Szent Péteri lakodalomba 

Magam mellé ültetem díszruhába 

S babérkoszorúba 

Ételre és italra  

Nem lesz panasza 

De háláját az éginek  

Letérdelve 

El ne mulassza. 



 

 

VICCEK 

Két autós beszélget: 

- Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr kétezer 

forintra, mert nem a látási viszonyoknak megfelelően 

közlekedtem. 

- Miért, mit nem láttál? 

- A rendőrt. 

 

 

 - Mit csinál a klónozott szellem? 

- ? 

- Kísértetiesen hasonlít. 

Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron. Megállítja a 

rendőr, és így szól: 

– Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, akkor tolni kell! 

Mire az öreg: 

– Már kipróbáltam, akkor se ég! 

 

 

- Drágám, szeretnél egyszer egy hatalmas, kék, sok-sok lóerős 

autóban utazni, amelyet nem kell vezetni, mert sofőr ül a volán 

mögött? 

- Igen, ez nagyszerű lenne! 

- Akkor gyere, szálljunk fel a buszra! 

 

JÁTÉK 
 

A mostani feladványban ki kell jutni a labirintusból. Csak az egyik bejáraton lehet kijutni. A labirintusban a mintában 

megadott módot lehet csak haladni. A helyes válasz egy betű! 

 

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. április 8. 
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