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Rövid hírek
Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:
Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu

Áprilisi vendégváró a VGI-ben
Európai területi társulások (ETT/EGTC) lehetőségei
a
magyar
határtérségek
gazdasági-társadalmi
felzárkóztatásában az elmúlt 10 évben. Ezzel a címmel
kerül sor az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének
áprilisi vendégváró szakmai rendezvényére.
Előadók: Törzsök Erika - Majoros András, Civitas Europica
Centralis Alapítvány
Időpont: 2017. április 27., csütörtök, 10.00-11.30
Helyszín: MTA KRTK VGI, Budapest, 1112, Budaörsi út
45, 804-es terem
(Forrás: MKT KRTK VGI - www.vki.hu)

Sportközgazdasági konferencia
Szakmai konferenciával köti egybe tisztújító közgyűlését
a Magyar Közgazdasági Társaság Sportközgazdasági
Szakosztálya 2017. március 21-én, kedden 14 órától
a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusa Merre tart korunk magyar műemlékvédelme?
főépületének tanácstermében (Debrecen, Böszörményi Merre tart korunk magyar műemlékvédelme? Ezzel a
út 138.).
címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági Társaság
Kultúra-gazdaságtani Szakosztályának meghívására
A konferencián Bácsné Bába Éva, a Debreceni Egyetem Déry Attila Ybl-díjas építész, a BME adjunktusa 2017.
Sportgazdasági és Menedzsment Tanszékének március 24-én, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti
tanszékvezető
egyetemi
docense
Szervezeti Építészeti Központban (Budapest V. kerület, Petőfi
munkamegosztás kérdései hazai és nemzetközi Sándor utca 5.).
labdarúgó kluboknál, Müller Anetta, a tanszék egyetemi (Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
docense pedig A sport- és egészségturizmus aktuális
kérdései címmel tart előadást.
A konferencia szünetében tartja meg az MKT Verseny és szabályozás 2016
Sportközgazdasági Szakosztálya a tisztújító közgyűlését. The impact of international migration on the Hungarian
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
labour market - The Hungarian Labour Market Yearbook
2016
Workshop a Vienna Institute for International Economic
Studies /WIIW/ és az MTA KRTK KTI közös szervezésében.
Helyszín: WIIW, Bécs
Időpont: 2017.03.13.
(Forrás: www.mtakti.hu)
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Rövid hírek
DTO Pécsi Szeminárium
Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztályán
„DTO Pécsi Szeminárium” néven tudományos
programsorozatot indítottunk, amely rendszeres
időközönként kerül megrendezésre. Az esemény
célja, hogy a DTO-n folyó kutatásokat, készülőben
lévő tanulmányokat, vagy a már meglévő kutatási
eredményeket bemutassuk, s szakmai eszmecserére
nyújtsunk lehetőséget az adott téma iránt érdeklődő
kollégákkal, PhD-hallgatókkal és szakemberekkel.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2017. március 14. kedd, 18:00 - 2017. március 14. kedd,
19:00
A Turizmusföldrajzi Szakosztály rendezvénye
Füreder Balázs: Gasztronómiai kalandozások Elzászban
Kodolányi János Főiskola FR. 401-es előadó
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.

2017. március 21. kedd, 18:00
A programsorozat következő előadása: TÉRI LÉT – A Természetföldrajzi Szakosztály rendezvénye
Társadalomtér-elméleti alapvetések
Mari László: Etiópia: fűkunyhó, napelem, kalasnyikov
Előadó: Faragó László
ELTE TTK, Déli tömb, D-0-823/Kitaibel-terem
Időpont: 2017. március 27.
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Helyszín: DTO Tanácsterem - Pécs
(Forrás: www.rkk.hu)
2017. március 22. szerda, 15:00
A Kisalföldi Osztály és a MTA KRTK RKI NYUTO közös
rendezvénye
Varjú Viktor: A klíma változik. És mi alkalmazkodunk? Közbeszerzésről közérthetően
Egy magyarországi reprezentatív felmérés eredményeinek
Szakmai előadással egybekötött tisztújító közgyűlést térbeli különbségei
tart 2017. március 29-én, szerdán 14 órától a MTA KRTK RKI NYUTO Előadóterem
Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei 9022 Győr, Liszt F. u. 10.
Szervezete a BGE Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara
Infocentrumának (Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A.) 2017. április 03. hétfő, 18:30
tetőtéri nagytermében. A rendezvényen – a tisztújítást A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub
megelőzően – Közbeszerzésről közérthetően címmel közös rendezvénye
Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke tart Vándorboy: Mali
szakmai előadást.
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.
Kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat
szíveskedjenek 2017. március 27-én délig előzetesen 2017. április 05. szerda, 16:00
jelezni Horváth Veronikánál a +36 92 509 913-as A Dél-dunántúli Osztály rendezvénye
telefonszámon vagy a horvath.veronika@uni-bge.hu Marcin Solarz: Lengyelország politikai földrajza
e-mail-címen.
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
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A fenntartható fejlődési célok megvalósítása Magyarországon

Az ENSZ 2015. decemberében Párizsban fogadta el az új fenntartható fejlődési keretrendszert, az Agenda 2030at. A 2017. február 7-én Budapesten, a Parlamentben megtartott konferencia célja az volt, hogy megvizsgáljuk és
számba vegyük, milyen feladatok állnak előttünk a francia fővárosban lefektetett célok megvalósítása érdekében,
különös figyelmet szentelve azokra, amelyek Magyarországot is érintik.
A konferenciát a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanács és a Magyar Természetvédők Szövetsége
szervezte. A bevezető előadást a társszervező Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke, Bartus Gábor
tartotta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Országgyűlés
fenntarthatóan működik, ugyanis a rendezvény ideje
alatt helyi termékeket szolgálnak fel a büfében, ügyelve
arra, hogy az élelmiszer-kilométerek minél kisebb
értéket mutassanak. Bartus Gábor kihangsúlyozta, hogy
a fenntarthatóság erősítése nemzeti érdek, ugyanis
a nyugati, fejlettebb országokhoz való felzárkózás
elmaradásának fenntarthatósági okai is vannak. Úgy
véli, hogy a kormányzati lépések közül az adósságkorlát,
a népesedéspolitika, illetve a makrogazdasági prudencia
hozzájárulhatnak a célok megvalósításához. Elmondta
azt is, hogy az Agenda 2030 összesen 169 feladatot
nevezett meg, ennek harmadát teszik ki a nemzetközi
célok, és kétharmada a tartalmi, helyben is végrehajtandó
cél. Fontos mérlegelni, hogy ezek közül melyekre
érdemes figyelmet fordítani majd, hiszen országonként
eltérő lehet, hogy ki–melyikkel tud foglalkozni, nem
minden feladat releváns ránk nézve. Bár tennivaló lesz
bőven az előttünk álló időszakban, Bartus szerint az
intézményi keret rendelkezésünkre áll.
A bevezető előadás után a kormányzati
előadásokra került sor. Elsőként V. Németh Zsolt,
a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért,
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért
felelős
államtitkára kapott szót. Ő a termelés és a fogyasztás
átalakításáról beszélt, kihangsúlyozva a hulladék
csökkentésének és hasznosításának fontosságát.
Kifejtette, hogy a fenntartható fejlődési célok nemcsak
környezeti témákkal foglalkoznak, az élet minden
területét érintik. Úgy véli, hogy szemléletváltásra,
életmódváltásra lesz szükség a célok megvalósításához.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi
együttműködésekért felelős helyettes államtitkára,
Kovács Ádám Zoltán szintén az Agenda 2030
komplexitását hangoztatta. Véleménye szerint
az
klímamegállapodásban
lefektetett
célok
eléréséhez holisztikus megközelítés és kormányzati
támogatás egyaránt szükséges. Szóba került az
Addis Abebai akciótervet, amely évekre lebontott
célokat
tartalmaz
a
párizsi
megállapodás
kapcsán. Kovács Ádám Zoltán szerint ezen célok
teljesítése, elérése jó úton halad hazai szinten.
A kormányzati szakértők előadásai után a
társadalmi szereplők kaptak szót. Elsőként Vida Gábor,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja lépett pulpitusra.
A biológiai tudományokkal, főként genetikával és
evolúcióval foglalkozó szakember az éghajlatváltozás
egyik negatív hatásának, a biodiverzitás csökkenésének
veszélyeire hívta fel a figyelmet. Úgy véli, hogy a
klímaváltozás elleni küzdelemhez és a fenntarthatósági
célok megvalósításához a tudományra is szükség van.
Gondolatait azzal zárta, hogy az emberközpontúság kell
legyen a cél, a gazdaság csak egy eszköz legyen ehhez,
nem pedig fordítva, ahogy sokan ma is használják.
Sulyok Katalin, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát
képviselte. A főosztályvezető az ENSZ határozat jogi
oldalát vette górcső alá. Elmondta, hogy a 169 fenntartható
fejlődési cél közül 156 emberi jogi vagy munkajogi
témát is érint. Bár az Agenda 2030 az úgynevezett
“puha jog” kategóriájába tartozik, a megállapodás
egyes elemei, vagy akár egésze helyi szinten kötelezővé
tehető. Erre Magyarországon is van példa, van olyan
cél, amely az alaptörvényben is szerepel. A szakember
az erre vonatkozó szabályozást megfelelőnek tartja,
véleménye szerint az alkotmányos alapok rendelkezésre
állnak a fenntartható fejlődési célok eléréséhez.

www.gazmag.hu

A társadalmi szereplők előadásai után újra
a döntéshozóké volt a főszerep. Az országgyűlés
fenntartható fejlődési bizottságába minden parlamenti
frakcióval rendelkező párt delegálhat szakembereket, a
konferencia ezen szakaszában pedig a pártok egy-egy
képviselője fejthette ki véleményét a téma kapcsán, így
Bencsik János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Kepli
Lajos (Jobbik), Schmuck Erzsébet (LMP) és Tóbiás
József (MSZP) ismertette saját, illetve pártja álláspontját
a témában. Bár a klímaváltozás elleni harc fontosságával
kapcsolatban hasonló állásponton helyezkedtek el, a
szükséges lépések és a konkrét megoldások kapcsán
már jelentős eltérések vannak az elképzeléseik között.

A rendezvény záró előadását Kőrösi Csaba, a
Köztársasági Elnöki Hivatal környezeti fenntarthatósági
igazgatója tartotta, aki aktív résztvevője volt a párizsi
klímakonferenciának. Kifejtette, hogy az Agenda 2030ban lefektetett 169 fenntartható fejlődési cél egy globális
víziót alkot, amelynek kapcsán minden országnak
teendői vannak. A helyzet sürgető, mivel kevesebb,
mint 15 évünk van a közösen meghatározott határidőig,
ráadásul a mai problémák nagyobbá válhatnak, ha nem
lépük. A szakember úgy véli, hogy az erkölcsi dimenzió
némiképp hiányzik a fenntartható fejlődési célokból,
azonban a magyar programban már benne van. Kőrösi
egy fenntartható fejlődési nemzeti profil létrehozását
javasolja, melynek legfontosabb pontjaiként többek
között a vízgazdálkodást, az integrált városfejlesztést
(ezáltal egy újragondolt urbanizációt), valamint a
kutatás-fejlesztés és innovációt jelölte meg. Előadását
azzal zárta, hogy az éghajlatváltozás megállítása
és a fenntartható fejlődési célok megvalósítása egy
ciklusokon átívelő feladat kell legyen.

Tóth Marcell

Gazdaság

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének
elnöke azon az állasponton van, hogy mindenki tehet
valamit a jó ügy érdekében. Ezt arra alapozta, hogy a
szervezetben eltérő méretű és adottságú települések
találhatók, de mindenki képes valamilyen változást
elérni. Kovács Lajos is a holisztikus szemlélet
fontossága mellett tette le a voksát. Neki és a Klímabarát
Települések Szövetségének is az a célja, hogy a
település ne csak lakóhely, hanem élettér is legyen. Nem
csak a települések, a vállalatok felelőssége is jelentős.
Erről már ifjabb Chickán Attila, a Magyarországi Üzleti
Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnöke beszélt. Az
elismert üzletember szerint a fenntartható életmódot a
fenntartható fogyasztással lehet elérni. Úgy gondolja,
hogy a konkrét üzleti megoldások kidolgozása
mellett a jövő vezetőinek képzése is fontos feladat.
Bodroghelyi Csaba, a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének főtitkára a család mint a legalapvetőbb
társadalmi egység fontosságát hangsúlyozta. A Magyar
Természetvédők Szövetségének elnöke, Farkas István
pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a fenntarthatóság
felé vezető úton a technológiai előrelépés önmagában
nem elég, társadalmi- és erkölcsi fejlődésre is szükség
van. A tanácsa az volt a hallgatóság számára, hogy a
kényelmes élet helyett az értelmes életet válasszák,
akkor is, ha nehéz.
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MKT IB Vezetői Hétvége
2017. február 24. és 26. között tartotta meg szokásos Vezetői Hétvégéjét a Magyar Közgazdasági Társaság
Ifjúsági Bizottsága. A rendezvényre a korábbi évek hagyományaihoz híven Budapesten, a Csillebérci Ifjúsági
Szabadidő Központban került sor.
A félévente megrendezésre kerülő esemény
elsődleges célja, hogy az ország különböző városaiban
és különböző egyetemein működő MKT ifjúsági
szervezetek vezetői jobban megismerhessék egymást,
és tapasztalatot cserélhessenek. A mostani hétvégére a
budapesti szervezetek (BGE Külker, BGE PSZK, BME, ELTE,
Óbudai Egyetem) mellett Debrecenből, Egerből, Győrből,
Nyíregyházáról, Pécsről, Szegedről és Zalaegerszegről is
érkeztek MKT-sok.
A péntek este az ismerkedésről szólt,

A résztvevők délelőtt egy PhotoShoptréningen vehettek
részt, melyen grafikai és plakátkészítési alapismeretekre
tehettek szert, amit MKT-s munkájuk során később
is hasznosíthatnak. Szintén lényeges elem volt az
MKT IB tagszervezeteire vonatkozó új szervezeti és
működési szabályzat tervezetének megvitatása, mely
egy kis finomhangolás után az idei Fiatal Közgazdászok
Országos Találkozóján (április 7-9. Budapest) kerül
majd elfogadásra. Mindemellett a tagszervezeti
vezetők hasznos tanácsokat hallhattak többek között

játékos feladatokkal és csapatépítéssel telt az idő. a tagtoborzás, valamint a külső- és belső marketing
Szombaton szokás szerint a szakmai programok témakörében, melyet saját szervezetük mindennapi
kerültek középpontba. A tagszervezetek beszámoltak működtetése során is tudnak majd kamatoztatni.
ténykedésükről, rendezvényeikről, terveikről, és az
esetlegesen felmerülő problémáikról is.
Tóth Marcell

www.gazmag.hu
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Mellettem az utódjaim
Pedig a generációváltás ideje eljön minden családi
vállalkozás életében, és ezt tudni kell megfelelően
kezelni.
Őszintén beszéltek saját történetükről, nekik
mi jelentett könnyebbséget, vagy éppen nehézséget.
Hosszú évek folyamata volt, nem egyik napról a
másikra következett be a generációváltás, hanem
ahogyan ők fogalmaztak: „Tulajdonost nem lehet
a piacon venni, nevelni kell”. Kitértek a lehetséges
váratlan eseményekre, arra, hogy milyen lehetőségek
állnak a tulajdonosok rendelkezésre vészhelyzet
esetében. Majd néhány fontos tanácsot hallhattunk,
mind az alapító, mind a következő generációt számára.
Az előadás igen kellemes hangulatban telt,
igyekeztek más, nem csak a generációváltással
kapcsolatos egyéb tapasztalataikat is megosztani,
személyes történeteikkel emelték az előadás
színvonalát és keltették fel az hallgatóság érdeklődését.
Az előadás végén lehetőség volt kérdések feltevésére,
ahol ellátták a hallgatókat, mint leendő munkavállalókat,
vállalkozókat
is
saját
tanácsaikkal,
illetve
személyesebb hangvételű kérdésekre is választ adtak.
Horváth Tímea

Gazdaság

2017. március 2-án 16 órától került sor az év az MKT
Debreceni Ifjúsági Bizottságának első rendezvényére,
„Mellettem az utódjaim” címmel Bárány László, ifj. Bárány
László és Bárány Péter előadásában, akik a Master
Good Kft. tulajdonosai. A Master Good cégcsoport
Észak-Kelet Magyarország területén működik, integrált
takarmány-termeltetéssel,
baromfitenyésztéssel,
keltetéssel, brojlerhízlalással és feldolgozással
foglalkozik. A cégcsoport 100 %-ban a Bárány család
tulajdonában van, akik 100 éve, négy generációra
kiterjedően foglalkoznak baromfitenyésztéssel, ezáltal
Magyarország legrégibb baromfitenyésztő dinasztiája. A
szakma iránti elkötelezettség, generációról generációra
szállt. A cégcsoport jelenlegi sikereinek a kulcsa is
ebből az örökségből ered.
Ennek a sikernek a titkát osztották meg velünk
előadásuk során, illetve azt, hogy mitől is működik jól
egy családi vállalkozás, valamint az ő vállalkozásuk.
Betekintést kaphattunk ezen vállalkozások európai
helyzetére. Az előadás fő témája maga a generációváltás
volt. Láthattuk, hány cég érintett ebben a témában
Magyarországon, és mennyire felkészültek is az előttük
álló feladatra. Mivel ez egy igen komplex, és hosszú
feladat, megfelelő utódlási és írásos tervre van szükség,
mellyel azonban a legtöbb cég nem rendelkezik.

Gazdaság / Oktatás
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XV. OPEV
Immár tizenötödik alkalommal került megrendezésre az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV). Az
egyetemistáknak szóló megmérettetésnek február 10. és 12. között a Széchenyi István Egyetem adott otthont.
Az OPEV a Kautz Gyula Közgazdász
Szakkollégium tradicionális rendezvénye. Első ízben
2003-ban rendezték meg, azóta minden évben sor kerül
erre az egyetemek közti vetélkedésre.
Az OPEV-en minden résztvevő egyetem egy-egy
négyfős csapatot indíthat. A rendezvény kinőtte a nevét,
ugyanis már nemcsak országos versenyről van szó,
hanem a környező országokból is érkeznek csapatok,
határon túli magyar egyetemek hallgatói már több éve
mérik össze erejüket a magyarországi felsőoktatási
intézmények hallgatóival. Nem is eredménytelenül teszik,
hiszen a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem már
évek óta az élmezőny tagja. Szerencsére ez elmondható
a házigazdáról is. A Széchenyi István Egyetemet
általában a Kautz Szakkollégium tagjai képviselik, és az
évek folyamán több dobogós helyezést is elértek.
Az idei, 2017-ös versenyen 15 egyetem, azaz
15 csapat mérte össze tudását. A résztvevők csak a
megnyitó ünnepség után ismerhették meg a kidolgozandó
esettanulmányokat. A verseny során a kvartettek nem az
egyetemük nevével, hanem fantázianévvel szerepeltek,
így biztosították a pártatlanságot. A megoldási
javaslatokat a második nap végére kellett kidolgozniuk
a résztvevőknek, az előzsűri tagjai ezek alapján
választották ki, hogy ki melyik döntőben szerepel majd
a szóbeli megmérettetésen.

A verseny utolsó napján a szóbeli fordulóra
került sor. Ez volt az OPEV legérdekesebb része,
ahol a hallgatóknak egy szakmai zsűri előtt kellett
prezentálniuk ötleteiket, megoldásaikat. A zsűri tagjai
szinte egytől-egyig komoly cégek vezetői voltak, akik a
piac szemszögéből értékelték a hallgatók tudását. Az
előző napi sorrend alapján a résztvevők az „A” és a „B”
döntőben mérhették össze erejüket.
Az OPEV célja, hogy a csapatok egy valós
vállalati probléma megoldása által mérjék össze
erejüket, képességeiket. Az esettanulmányt az idei
évben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport szolgáltatta,
a feladat pedig az energiahatékonyság növelése volt. A
csapatoknak a megadott céges adatok alapján kellett
döntést hozniuk, hogy mit lépjen a vállalat, és ezt
számokkal is alá kellett támasztaniuk. A rendelkezésre
álló adatok felhasználásával a társaság karbonlábnyomát
is csökkenteniük kellett.
A verseny nem csak az esettanulmány
megoldásából állt, prezentálni is kellett eredményeket,
javaslatokat. Ez legjobban a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem négyesének sikerült, így ők szerezték
meg a győzelmet. A határon túli egyetem hallgatói már
évek óta az élmezőnyben vannak az OPEV-en. Az idei
dobogóra a Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti
Corvinus Egyetem állhatott még fel.
Tóth Marcell

www.gazmag.hu
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Quo vadis Törökország, avagy a török válság összetevői
A fenti címmel szervezett szakmai rendezvényt az Antall József Tudásközpont Győri Irodája március 28-án
Győrben, a Széchenyi István Egyetemen. A meghívott előadó Magyarország korábbi ankarai nagykövete, Hóvári
János volt.
A kemalista irányvonal követői azonban a mai napig
jelentős szerepet töltenek be az ország életében. A
jelenlegi elsőszámú vezető, Recep Tayyip Erdogan
azonban egyértelműen nem kemalista, sőt komoly
politikai ellentétek vannak a két irány között. Erdogant
egy mindenre felkészült, erőskezű vezetőnek írta le
a korábbi nagykövet. Többek között kezet nyújtott a
kurdoknak, de a külpolitikára is nagy figyelmet fordít.
A szakember úgy véli, hogy Törökországnak lesznek
gondjai, politikai és gazdasági téren egyaránt, de az
ország biztosan nem fog szétesni.
Az előadás végén szóba kerültek a hazánkban
az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvendő török
TV-sorozatok/szappanoperák is. Hóvári János ennek
kapcsán elmondta, hogy a sorozat készítői a kemalista
irányvonal képviselői, így Erdogan nem véletlenül szokta
kritikákkal illetni a sorozatot. A Szulejmán főszereplője,
a szultánt alakító Halit Ergenc az ellenzék egyik ismert
alakjának számít Törökországban.
Tóth Marcell

Gazdaság / Világ

A téma mindenképp aktuális, hiszen a közelmúlt
világpolitikai eseményei és a tavalyi törökországi
sikertelen puccskísérlet kapcsán többször is a törökök
felé fordult a figyelem. Hóvári János nagyon jól ismeri
ezt a két földrészen elhelyezkedő államot, amely több,
mint nyolcszor akkora, mint hazánk. A külügyi szakértő
szerint a törökök szeretik a magyarokat, jó véleménnyel
vannak rólunk. Többek között magyar segítséggel
kezdődött meg Törökországban a könyvnyomtatás, és a
rodostói száműzetésben élő Mikes Kelemen volt az első
náluk is megforduló nyugatos irodalmár.
Hóvári szót ejtett az állami berendezkedésről is.
Elmondása szerint Oroszország Törökországhoz képest
demokrácia, amivel a jelenleg is fennálló (és erősödő)
autoriter rendszerre utalt. Az I. Világháború után Kemal
Atatürk vezetésével létrejött „mai” Törökországban
többször is katonai puccs eredményezte a hatalomváltást.

Tö r t é n e l e m
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V. László élete és története
2017. február 22-én, Észak-Komáromban egy egészen különleges évfordulót ünnepelt a helyi magyar közösség.
A Nádor utcai Viking pubban gyűltek össze a magyarságukra büszke, a történelmi Magyarország Komáromának
történelme iránt érdeklődő lakosok, hogy V. Lászlónak, a város egyik legjelentősebb személyiségének születését,
valamint a Szent Korona Komáromba érkezésének évfordulóját ünnepeljék.
A dél-komáromi Endresz Csoport és az északi
városrész Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás
szervezeteinek közös rendezvényén Bencze Tamás
történész tartott színvonalas és tartalmas előadást az
e városban született magyar király életéről, ezt követően
az Anglia-parkban meg is koszorúzták V. László szobrát.
Az ifjú trónörökösnek, Albert király és Erzsébet királyné
fiának meg sem kellett születnie, máris egy egész
ország sorsa függött tőle. Történt ugyanis, hogy 1439
októberében, Neszmélyen az akkor 42 éves Albert
király vérhasban elhunyt, maga után hagyva az akkor
még javában várandós Erzsébetet. Ekkoriban még nem
lehetett tudni, hogy a jövendő gyermek fiú lesz-e vagy
lány, ám ha lánynak születik, biztosan sok minden
másképpen alakult volna, hisz egyértelműen az akkor 16
éves Ulászló került volna a magyar trónra.
Erzsébet egy udvarhölgyével, bizonyos Kottanner
Ilonával tervet eszelt ki a Szent Korona Visegrádról
történő ellopására, hogy amennyiben fia születik, meg
tudja majd őt koronázni. Az akkori szokás szerint ugyanis
hiába választották volna meg Ulászlót királynak, ha nem
tudták őt a Szent Koronával megkoronázni. Kevésbé
ismert tény a komáromiak számára, hogy Erzsébet
nemcsak a következő királynak adott életet városunk
falai között, hanem a Szent Koronát is sikerrel, csellel
orozta el a Fellegvárból, hogy aztán azt Komáromban
rejtegesse fia megkoronázásáig.

Kottanner Ilona naplójából fennmaradt az utókor
számára , hogy a befagyott Dunán való átkelésük során
a több kocsiból álló fogat egyike félig elmerült a Duna
beszakadt jegében, felszerelésük egy része odaveszett,
és kérdéses volt, hogy épségben át tudnak-e kelni az
elvékonyodott jégen a koronával együtt. Pár óra telt
csak el a korona megérkezése és az ifjú trónörökös
megszületése között. A koronát az újszülött bölcsőjének
szalmájába rejtve indultak el Tatán át Székesfehérvárra,
ahol évszázadokon át hagyományosan zajlott a királyok
koronázása.
A csecsemőt természetesen nem fogadták el
uralkodónak, hivatalosan csak 1453-tól ült a trónon,
ám korai halála miatt önálló kormányzásra sosem nyílt
lehetősége. 1457-ben, mindössze 17 évesen hunyt
el Prágában. Halálának oka sokáig nem volt világos
számunkra, ám a legújabb kutatások eredményei
bebizonyították, hogy leukémia végzett vele.
Története, miszerint Magyarországnak volt olyan
királya, aki Komáromban született, a felvidéki magyarság
eme hányattatott évtizedeiben kiemelt jelentőséggel bír,
melyre az észak- és dél-komáromiak közösen, egyazon
nemzet büszke polgáraiként emlékeznek meg minden év
február 22-én, színes rendezvénysorozattal és V. László
Anglia-parkban lévő szobrának megkoszorúzásával.

Kiss Csaba

