


 

 

 

Komárom központjában 2 szobás, bútorozott, 

távfűtéses lakás kiadó. 

Ár: 35.000,- Ft + rezsi. 

2 havi kaució szükséges. 

Érdeklődni: 70/776-2366 

 



KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT! 

Itt a jó idő, beköszöntött a 

tavasz, most már a 

szabadban is lehet 

olvasgatni a GazMag-ot. 

Természetesen sok 

más kikapcsolódási 

lehetőségünk is lesz 

mostanában, hiszen április 

végén újra itt a Komáromi 

Napok. Ezen kívül beindult a sportszezon is, többek 

között Gerecse 50 teljesítménytúrával és Komárom-

Komárno Futóversennyel mozgathatjuk meg télen 

elgémberedett testrészeinket. 

Szintén áprilisban kerül sor a Föld Napjára. 

Április 22-én első ízben Győrben is sor kerül Föld Napja 

rendezvényre, a Magyar Közgazdasági Társaság Győri 

Ifjúsági Szervezetének köszönhetően. A rendezvényre az 

MKT Szakkönyvtárában kerül sor. 

Ezek a programok jó alkalmak a kikapcsolódásra 

és a feltöltődésre a május közepén kezdődő 

vizsgaidőszak előtt, szóval használjuk ki őket! 

 

Tóth Marcell
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RÖVID HÍREK 

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása: 

 

2012. április hónapban a könyvtár 

ZÁRVA tart! 

 

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12. 

 

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk 

 

 

 

 

Versenyben a bajnoki címért a Győri ETO 

Továbbra is versenyben van a bajnokis címért a Győri ETO 

labdarúgó csapata. A hátrány 2 pont az éllovas Debrecen 

mögött. Aki élőben is szeretne szurkolni a csapatnak, az 

megteheti az alábbi mérkőzéseken: 

Április 22. Győri ETO – Diósgyőr 

Május 6. Győri ETO – Debrecen 

Május 18. Győri ETO – Pécs 

 

 

 

Zúzdaplacc 2012 

Zúzdaplacc néven rendez könnyűzenei fesztivált a XXI. 

Komáromi Napok keretein belül a Komáromi Zenész Egylet. A 

négy napos rendezvénye (április 27-30.) számos zenekar 

érkezik, a belépés ennek ellenére ingyenes lesz. 

További információk az eseményről az alábbi linken 

találhatók: 

https://www.facebook.com/events/297993403604579/ 

 

 

 

Fenntarthatósági Füzet a vállalati felelősség és méret 

viszonyáról 

A CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. Fenntarthatósági 

Füzetek című ingyenes kiadványsorozatának 7. része a 

vállalatok méretének szerepét vizsgálja a társadalmi felelősség 

tükrében. 

A Fenntarthatósági Füzet – a korábbi kiadványokhoz 

hasonlóan – ingyenesen letölthető a cég honlapjáról 

(http://cgpartners.hu) 

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. 

 

 

 

A logisztika Napja 

Piacorientált, innovatív logisztikai módszerek vállalkozások 

fejlesztése érdekében. Ezzel a címmel szervez vitaülést - az 

Európai Logisztikai Nap rendezvénysorozatához kapcsolódva -

2012.április 19-én, csütörtökön 15 órától Budapesten, a 

MASPED-székházban (XIII. kerület, Váci út 85.) a Magyar 

Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. A 

rendezvény előadói: Knoll Imre, a SZIE emeritus professzora, 

Fülep József, a Trans-Sped Kft. kereskedelmi igazgatója, 

Laurent Comas, a Csemege — Match Zrt. logisztikai és 

minőségbiztosítási igazgatója, valamint Sánta Sándor, a 

Bonbonetti-csoport vezérigazgatója. 

 

 

 

Szküllák és Kharübdiszek között 

A magyar gazdaság Szküllák és Kharübdiszek között - ezzel a 

címmel szervez konferenciát 2012. április 19-én, csütörtökön 9 

órától a Budapesti Corvinus Egyetem III. előadójában 

(Budapest, Fővám tér 8.) a Gáspár Pál Közgazdaságtudományi 

Emlékalapítvány. A konferencián előadást tart Chikán Attila 

egyetemi tanár, intézetigazgató (BCE); Csillag István egyetemi 

docens (Óbudai Egyetem), volt gazdasági miniszter és Zsoldos 

István vezető közgazdász (MOL Nyrt). Az előadásokat követő 

kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Bod Péter Ákos egyetemi 

tanár, intézetigazgató, tanszékvezető (BCE), az MKT alelnöke; 

Csillag István és Zsoldos István. A beszélgetés moderátora 

Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője, egyetemi 

adjunktus (BCE), az MKT elnökségi tagja.

http://mktkonyvtar.tk/
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FÖLD NAPJA 2012 

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?” 

 A Föld Napját 1990. óta rendezik meg 

Magyarországon. Azóta több, mint 20 év telt el, így legfőbb 

ideje, hogy Győrben is rendszeresítsük a Föld Napját. Ennek 

megvalósítását a Magyar Közgazdasági Társaság Győri 

Ifjúsági Szervezete vállalta magára. A Föld Napja (április 22.) 

az idei évben vasárnapra esik, azonban ez nem gátolta meg a 

szervezőket abban, hogy érdekes programokkal töltsék meg ezt 

a napot. 

 A rendezvény helyszíne a Magyar Közgazdasági 

Társaság Szakkönyvtára lesz (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 

12.). A programok délután 16 órakor kezdődnek. A 

rendezvényen a részvétel természetesen ingyenes, és mindenki 

számára látogatható. 

 A Föld Napja szakmai részét az előadások adják. 

Előadást tart többek között Lukács András, a Levegő 

Munkacsoport elnöke, illetve az Magyar Közgazdasági 

Társaság részéről 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. 

 A rendezvényen lesz a Föld Napja alkalmából a 

GazMag által meghirdetett fotópályázat eredményhirdetése is. 

A nyertesek oklevél-jutalomban részesülnek, és képeik 

bekerülnek a GazMag májusi lapszámába. 

A résztvevők számára a kikapcsolódásra is lesz 

lehetőség, ugyanis a rendezvény egy záró bulival ér véget a 

Pajtás kávézó és bárban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak 

a szervezők! 

 

 

Tóth Marcell

SZAVAZÁS 

 



XXXIII. FIKOT 

Az idei évben március 16. és 18. között Zalaegerszegen került megrendezésre a FIKOT. Immáron harminckettedik 

alkalommal kerül sor erre a rendezvényre. De mi is az a FIKOT? 

 A FIKOT, teljes nevén Fiatal Közgazdászok Országos 

Találkozója, a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági 

Bizottságának legnagyobb, legismertebb rendezvénye. Az 

évente megrendezendő konferencia a magyarországi 

közgazdász-hallgatók legnagyobb fóruma. Szinte minden olyan 

felsőoktatási intézményből vannak résztvevők, ahol van 

gazdasági képzés. A FIKOT-ra azonban nem csak 

Magyarországról érkeznek a hallgatók, hanem a határon túlról 

is, így erdélyi, felvidéki és vajdasági egyetemisták is gyakori 

résztvevői a három napos rendezvénynek. 

 Ahogy az lenni szokott, az idei FIKOT is neves 

előadók sorát vonultatta fel az érdeklődők számara. Az első 

előadást Kádár Béla akadémikus, az MKT örökös tiszteletbeli 

elnöke tartotta (lásd: 8. oldal). Őt Kovács Árpád, az MKT 

elnöke követte. A Költségvetési Tanács elnökeként 

természetesen a magyar költségvetésről beszélt. Elmondta, 

hogy Magyarország pénzügyi stabilitása nem csak 

Magyarország érdeke, hanem Európa érdeke is, hiszen 

pénzügyi biztonság nélkül nincs állam. A délelőtti 

előadásblokk utolsó előadója Gyutai Csaba, Zalaegerszeg 

polgármestere volt. Ő városa gazdasági helyzetéről és terveiről 

beszélt. Kitért a városban tevékenykedő cég, a Flextronix 

jelenlétére és a megyeszékhely kedvező turisztikai helyzetére 

is. 

 A délutáni blokkot Horváth Krisztián nyitotta, aki a 

rendezvény főtámogatójánál, a CIB Banknál divízió vezető. Ő 

a válság tanulságairól és a közeljövőben minket érintő 

lehetőségekről tartott előadást. A Magyar Nemzeti Bank 

alelnöke, Karvalits Ferenc a monetáris politikáról beszélt a 

hallgatóságnak. Szerinte a végtörlesztés és az árfolyamgát 

újraosztja a terheket a háztartások, a bankok és az állam között. 

László Géza a Netvestor csoport elnökeként volt jelen. Ő a 

gazdaságpolitikáról, illetve az ezzel kapcsolatos mítoszokról, 

tévhitekről és érdekességekről tartott előadást. 

 Dobák László az AXA Bank ügyvezető 

igazgatójaként azt mesélte el, hogy az AXA hogyan élte túl a 

jelenlegi gazdasági válságot. A szombati nap záró előadását 

Vigvári Andrástól hallgattuk. A BGF Pénzügyi és Számviteli 

Karának intézetvezető egyetemi tanár az önkormányzatok 

pénzügyeiről beszélt a résztvevőknek, helyi példákon 

keresztül. 

 A szakmai programok vasárnap is folytatódtak. Az 

első előadást Laposa Martina Réka, a Magyar Államkincstár 

főosztályvezető-helyettese tartotta. A témát az állam pénzügyei 

szolgáltatták. Beszélt az állami pénzügyeknél fontos 

likviditásmenedzsmentről, illetve kitért az elmúlt időszakban 

jelentős sajtóvisszhangot kapó babakötvényekre is. 

 Pongrácz Ferenc az IMB ISC Magyarország Kft. 

ügyvezető igazgatója, és rutinos FIKOT-előadó. Az IMB-ról 

tartott rövid ismertető (évente 6 milliárd dollárt költ kutatás-

fejlesztésre, jelenleg 5 Nobel-díjas dolgozik aktívan a cégnél, 

stb.) után kitért arra, hogy milyen szerepük van a külföldi 

beruházásoknak Magyarország gazdaságában. Szerinte a 

magyar gazdasági növekedés motorja az export. Elmondta, 

hogy külföldi tőkebefektetés nélkül az ország GDP-je 10-15%-

al alacsonyabb lenne. Véleménye szerint hazánk vonzó a 

külföldi befektetők számára, mert – bár nem a legolcsóbb, és 

nem is a legjobb minőségű, de – ár-érték arányba jó. 

 A konferencia záró előadását, és az egyik legjobban 

várt előadást Balázs Péter tartotta. A Magyar Közgazdasági 

Társaság alelnöke Magyarország európai erőtérben elfoglalt 

helyzetéről beszélt. Szerinte nem csak hazánkat kell nézni, 

hanem az egész világra figyelni kell ahhoz, hogy el tudjuk 

helyezni Magyarországot a világpolitikában, világgazdaságban. 

Véleménye szerint egy kis ország akkor érhet el sikereket, ha 

tájékozott, jó a kapcsolati rendszere és a legjobb emberei 

vannak a kulcspozíciókban. Legalább ennyire fontosnak tartja 

azt is, hogy egy ország jó kapcsolatot ápoljon a 

szomszédjaival. Ezt napi feladatnak kell tekinteni. Erre jó 

példa a Visegrádi Négyek, akik együtt jelentős tényezőt tudnak 

képviselni az európai erőtérben. 

 A volt külügyminiszter előadása után már csak a 

rendezvény lezárása volt hátra. A résztvevők információkban 

és élményekben gazdagodva térhettek haza, és kijelenthetjük, 

hogy Zalaegerszeg az utóbbi évek egyik legjobb FIKOT-jának 

volt a házigazdája. 

 

Tóth Marcell



FIKOT – ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK 

 Röviden a FIKOT-ról. Hmm, azt tudnám írni, hogy 

rettentően élveztem. Kicsit hosszabban, hogy a szervezők 

remek munkát végeztek mind a vendégek jóltartásával, mind a 

szakmai program összeállításával. Előbbi indult péntek este 

állófogadással, ezen pillanatok alatt lehetett sok ezer kilométert 

átívelően ismerkedni és az utazásban eléhezett gazdászok is 

kedvükre falatozhattak. Szombaton kezdődtek az előadások dr. 

Solt Katalin dékán köszöntőjével. Beszéltek a nap folyamán, 

Gyutai Csaba polgármester, Kádár Béla akadémikus és 

Karvalits Ferenc az MNB alelnöke. A legérdekesebb 

előadásokról önálló cikket is olvashattok itt a lapunkban, de a 

gazdasági média is számos előadásról beszámolt. Szombat este 

mindenki eltette kicsit a közgázos oldalát és elővette a fiatalt, a 

campus szórakozóhelyei biztosították az unatkozás 

lehetetlenségét. Vasárnapra még belefért egy kis szakma, 

többek közt Balázs Péter régiónkról tartott előadása, de a 

legtöbben már az új barátoktól való búcsúzkodással 

foglalkoztak. Remek hétvégét töltöttünk Zalaegerszegen, 

maximális köszönet illeti meg a megyei szervezetet, hogy 

lehetővé tette a részvételünket. 

Kadlec Gergely 

 Már izgatottam vártam, hogy megérkezzünk 

Zalaegerszegre, mivel még sosem voltam az ország délnyugati 

részén. Négyen indultunk neki a győri ifjúsági szervezettől, 

már izgatottan vártuk az oda utat, ami aztán jó hangulatban telt 

el. 

 A szállás kellemes volt, számomra legemlékezetesebb 

az első esti állófogadás, köszöntők, tánc, és utána a buli 

maradt. Második nap délután ketten elmentünk kicsit várost 

nézni, felfedezni a környéket. Az ott elkezdődött jó hangulat az 

este folyamán csak fokozódott, elnökünk is kikapcsolódott 

kicsit a többi MKT taggal, hiszen ő már évek óta oszlopos 

tagja a szervezetnek, így ismeri a többi városban működő MKT 

szervezetek tagjait is. 

 Külön öröm volt számomra, hogy pont az elutazás 

napján volt a születésnapom, így nagy örömömre szolgált, 

hogy ezt a hétvégét a barátaimmal tölthettem. 

 

Kövesdi Julianna

 Zalaegerszeg békésen üdvözölt minket a hosszú, de 

kellemesen eltöltött vonatút után. Egy rövid feltöltődés, 

bevásárlás és hosszú keresgélés után végül megtaláltuk a 

helyszínt. A csapatunk ekkor még nem volt teljes, de a 

hosszantartó beiratkozás közben a 4. tag is megérkezett. 

 A szobánk 2 kétágyas helyiséggel és közös fürdővel 

rendelkezett, amit rögtön használnunk is kellett, hisz el kellett 

készülnünk az állófogadásra. A műsorokkal és zenével tarkított 

állófogadáson finom, bár kissé kevés ételt szolgáltak fel, 

melyből mindenki kedvére válogathatott, bár mivel enyhén 

beteg voltam, a mennyiség nem zavart. A reggel ébresztővel és 

reggelivel indult, majd jöttek a köszöntők és az előadások, 

ezután az ebéd. A délutánt kis városnézéssel és beszélgetéssel 

töltöttük, melyen a csapat fele vett részt. Ezután 

elfogyasztottuk a vacsorát és visszatértünk a szobába. Az este 

hangulatosan telt. A 3. nap reggele hasonlóan zajlott az 

előzőhöz. Reggeli, majd előadások, végül összepakolás és 

elbúcsúzás a kollégiumtól. A közeli pizzériában ettünk egy 

pizzát, majd egy kis várakozás után elindultunk a 

vasútállomásra. 

 

Surányi Szabolcs 

 A FIKOT-os élménybeszámoló nem újdonság 

számomra, hiszen immár negyedik alkalommal vettem részt a 

fiatal magyar közgazdászok legnagyobb rendezvényén. Kétszer 

Gyöngyösön, egyszer pedig Pécsen voltam FIKOT-on. Külön 

öröm számomra, hogy Zalaegerszegen az utóbbi évek 

legnagyobb győri delegációja vett részt, négy fővel. Bár már 

ismertem a várost, mégis akadtak új látnivalók. 

 Azonban sok idő nem volt a városnézésre, hiszen 

szinte végig érdekes programok voltak. Nem csak a fiatal 

közgazdászok, hanem az előadók egy része is visszajáró 

vendég, így az idei évben újfent élvezhettük többek között 

Kádár Béla, Kovács Árpád és Balázs Péter előadását. 

 A rendezvénynek azonban nem csak az volt a célja, 

hogy jobbnál jobb előadásokat halljunk, majdnem ilyen fontos 

a kapcsolatépítés is. Erre a legjobb alkalom az első este 

megrendezett állófogadás illetve az esti bulik voltak. Ez jó 

alkalom arra, hogy az ország különböző részeiről (és a határon 

túlról) érkező fiatal közgazdászok új ismeretségeket kössenek, 

a régi FIKOT-ozók pedig ápolják már meglévő kapcsolataikat. 

 

 

Tóth Marcell



KÁDÁR BÉLA ELŐADÁSA 

A XXXII. FIKOT számomra messze legérdekesebb programpontja Kádár Béla Világgazdasági körkép/kórkép című 

előadása volt. A témát csupa olyan kérdés szolgáltatta amely a közgazdászokon kívül is az egész világot lázban 

tartja. Engem biztosan. 

 Kádár Béla a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja, kutatási területei a munkamegosztás és az iparfejlődés, 

de behatóan foglalkozott növekedés folyamatokkal is. A 

Boross-kormány minisztereként Magyarország utolsó KGST-

képviselője volt. 

 Az előadó által felvetett problémák egy tőről erednek: 

Az emberek hajlamosak a jövőről alkotott elképzeléseiket a 

múlt alapján kialakítani. Napjainkból a történelem leghosszabb 

és legmagasabbra vezető fejlődésére tekinthetünk vissza, egy 

olyan korszakra mely száz év alatt meghétszerezte a bolygó 

lakosságát és egy részének kényelmes életet és könnyű utazást 

biztosított. A fejlődés lendülete elég volt ahhoz, hogy a 

világgazdaság problémái leküzdhetőnek tűnjenek, ha nem is 

azonnal de a közeljövőben. A közeljövő most száguld el 

mellettünk de a kérdésekre megnyugtató válaszok nem 

születnek ilyen fürgén. Például, meddig tart még ez a töretlen 

menetelés? Tart még egyáltalán? A válságra adott válaszok 

nem hozzák meg a várt hatást. A gyógyulás nem is látszik még 

a kanyarban sem, tüneti kezelés és kapkodva meghozott 

döntések jellemzik a folyamatot. Nem is gazdasági és pénzügyi 

szakemberek foglalkoznak a megoldással hanem politikusok, 

akik már csak munkájuk sajátosságai miatt is rövidtávon 

gondolkodnak. A megoldást pedig csak és kizárólag a 

fogyasztásban látják. Egyszerre szempont és cél. De vajon, 

hogy hatnak a fogyasztásra a fejlett világban meghirdetett 

megszorító intézkedések, adósságlefaragások? Az állami 

megrendelések, támogatások csökkenésével szemben nehéz 

lesz GDP-t növelni, ha nem lehetetlen. Főleg ha ezeket az 

intézkedéseket egy egész kontinens akarja párhuzamosan 

bevezetni. Fogyasztás elképzelhetetlen termelés nélkül, és ha 

már termelés, remek kiút a válságból az export. De, hogy fog a 

világ összes országa egyszerre exportálni? Legfőképpen kinek? 

Kínába nem valószínű, Kína attól Kína, hogy a bér még a helyi 

termékekre se elég, hogy fizetnének a drága nyugati árukért? A 

fejlett országok a világ keresletének majdnem 80%-át teszik ki 

Ezekre a problémákra kellene választ keresni abban a közel 

4000 intézményben ahol világszerte gazdaságtant oktatnak és 

kutatnak. Ugyan azt a gazdaságtant. Pedig ha jobban 

belegondolunk nálunk 45-ben és 89-ben is kidobásra került az 

összes, addig használt 

gazdasági tankönyv nagy 

fennakadást ez mégsem 

okozott. Talán ennek 

érkezett el ismét az ideje? 

 A gazdaságtan is 

sajátos fejlődésen ment 

át, egyeduralkodóvá vált 

a fiat pénzrendszer, és a 

bankok kikerültek a 

“szolgáltató” szektorból 

amit jól példáz, hogy az USA pénzügyi szektorában keletkezik 

a nemzeti összjövedelem 41%-a és az általuk levegőből 

“gyártott” derivatívák a teljes bolygó GDP-jének tízszeresét 

érik. Az ezeken keresett milliárdok mégis elegek a politikai 

pálya ugródeszkájához, egyre több üzletember tűnik fel a 

törvényhozás közelében. Mind Európában az Olaszországot 

vezető technokratának kikiáltott Monti kormánynál mind az 

USA tőzsdefelügyeleti szerveinél megfigyelhető ez a jelenség. 

 Kiemelt témája volt még az előadásnak a korunkban 

felerősödő egyenlőtlenség, egy olyan folyamat súlyos 

következményekkel fenyeget de a döntéshozók figyelmét 

elkerüli. A válságból megszorításokkal menekülni akaró 

országok nem fordítanak energiát a legszegényebbek 

felzárkóztatására és nem törődnek a leggazdagabbak 

vagyonmentésével. A beruházások leállása is komoly 

keresletkiesés de az államok nem költenek erre megtakarítás 

címszóval a cégek és magánszemélyek beruházásait a 

bizonytalan jövő fogja vissza. Azokban az országokban ahol a 

fogyasztás ösztönzésével akarják a prosperáló gazdaságot 

visszaállítani, oda kéne figyelniük arra, hogy hiába egyezik 

meg a GDP-ben egy Ferrari öt kamion hőszigetelés árával, a 

hasznosságuk nem összemérhető. 

 Világunk és gazdasága egy korszak határára érkezett 

az akadémikus szerint. Szerintem pedig kevés hozzáértőbb 

ember tarthatta volna meg ezt az érdekfeszítő előadást. 

 

 

Kadlec Gergely



VI. PÉCSI PÉNZÜGYI NAPOK 

A hagyományokhoz híven idén a hatodik alkalommal került megrendezésre a Pécsi Pénzügyi Napok, amely 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 által került megrendezésre. 

 A kétnapos rendezvény 

keretében a fiskális és monetáris politika 

aktuális kérdéseinek vizsgálatára került 

sor. Az első nap témája a 2012-es adózás 

volt, ennek keretében a fiskális élet 

prominens személyiségei, köztük az 

Állami Számvevőszék elnöke az 

önkormányzati ellenőrzésről, a NAV 

elnökhelyettese a 2012-es ellenőrzési irányelvekről, az 

Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgató- helyettese 

az államadósság kezeléséről, valamint több okleveles 

adószakértő tartott előadást az általános forgalmi adó 

rendszeréről.  A második nap előadásai a devizahitelezés köré 

épült. A monetáris politika legkompetensebb előadói 

segítségével ismerhettük meg a monetáris politika kihívásait 

Magyarország számára, a a devizahitelezés hatásait és 

következményeit a banki szektorban, valamint a lakossági 

devizahitelezés okait. A rendezvény 

mindkét napjának délutánján 

szekcióülésen vehettek részt az 

érdeklődők. 

 Az előző évek sikerein 

felbuzdulva nem kisebb célt tűztünk 

ki magunk elé, minthogy két napra 

Pécs a pénzügyi szakma központjává 

váljon. Kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy a gazdasági 

szakembereknek, az egyetem hallgatóinak, a vállalkozásoknak 

„házhoz hozzuk” a szaktudást, információt, kapcsolatrendszert, 

kommunikációs- és érdekérvényesítési lehetőséget. 

 Reméljük a jövőben is legalább ekkora érdeklődésre 

számíthatunk, és még sokszor lehet Pécs a pénzügyi szakma 

központja. 

 

Kőris Krisztina

VÍZ VILÁGNAPJA 

Rio de Janeiro-ban, 1992-ben volt az a környezetvédelmi konferencia, ahol kezdeményezték, hogy március 22-e a 

Víz Világnapja legyen. Ezen a napok külföldön, és hazánkban is számos rendezvény hívja fel a figyelmet arra, hogy 

milyen fontos is az emberiség számára a víz. 

 Ennek apropóján évről évre megrendezi Víz Világnapi 

rendezvényét a mosonmagyaróvári Aqua Kft. A vízszolgáltató 

vállalat 2012-ben immár harmadszor szervezte meg ezt a 

rendezvényt Mosonmagyaróváron, a Flesch Károly Kulturális 

Központban. 

A szervezők mindenkire gondoltak, így számos program várta 

az érdeklődőket. A gyermekek számára játszóházat szerveztek, 

illetve az ő részükre lett kiírva a Víz Világnapi rajzpályázat is. 

Ezen kívül számos érdekes előadást is hallhattak az 

érdeklődők, és a helyi ifjúsági fúvószenekar is szórakoztatta a 

közönséget. A sztárvendég Kocsis Tibor énekes, az X-Faktor 

2011-es győztese volt, az ő koncertjét várták talán a legtöbben. 

Bár a Víz Világnapját nem először rendezik meg 

Mosonmagyaróváron, az idei évben először került sor a Víz 

Világnapi „Ki mit tud?” vetélkedőre. A versenyen két online 

forduló után alakult ki a döntő mezőnye, amelyre a helyszínen 

került sor. A versenyen megmérette magát a GazMag csapata 

is. A Kiss Csaba, Surányi Szabolcs és Tálosi Tibor alkotta trió 

a második helyen végzett. Az első helyet a SubRosa 

fantázianéven induló csapat szerezte meg, akik a Nyugat 

Magyarországi Egyetemről érkeztek a versenyre. Nekik ezúton 

is gratulálunk! 

 

Tóth Marcell

 



ARAB TAVASZ 

Egy éve keltek szárnyra az Észak-Afrikát és Közel-Keletet lángba borító forradalmak. Az események sok más 

fordulathoz hasonlóan a naptárból kaptak nevet, Arab Tavaszként fognak a jövő történelemóráin szerepelni. 

 Az események okai ma sem teljesen világosak, a 

leghihetőbb magyarázat az inflálódó petrodollárokat (az 

olajeladások bevételét hívják így) nevezi meg bűnbakként és az 

ezzel emelkedő élelmiszerárakat. Mivel ez messze nem 

történelemkönyvekbe kívánkozó és közelről sem tény, nézzük 

inkább a cselekmények kezdetét. Az első változást követelő 

ország Tunézia volt. Egy másik jól ismert Tavaszhoz, a 

prágaihoz hasonlóan ez is egy elkeseredett fiatalember 

önégetésével indult. Jan Palach neve sose merül feledésbe, 

Mohamed Bouazizi pedig olyan változást indított el aminek a 

vége a távolba vész. Az emberek az utcákra csődültek és 

eszükben sem volt hazamenni amíg el nem érték céljukat. Ez 

január 14.-én érkezett el amikor az ország bekeretezett 

vezetője, Ben Ali, felült egy Franciaországba tartó repülőgépre. 

A repülő végül csak Máltáig jutott mert Franciaországba nem 

engedték belépni, azóta egy szaudi sejk vendégszeretetét 

élvezi. Az ünneplő tunéziaiak azt énekelték az utcán, hogy 

“Egyiptom lesz a következő, Mubarak lesz a következő.” És 

így is lett. A dal még javában visszhangzott Tunisz utcáin 

amikor a derék egyiptomiak már a sátraikat állítgatták a Tahrir 

téren. Amikor 18 napi táborozás után az emberek már cipőket 

lobogtattak az utcán zászlók helyett a katonaság is megelégelte 

a dolgot és megbuktatták a főnököt. Mubarak ekkor már 30 éve 

volt hatalmon, de nagyon is jól emlékezett Anwar Sadat, 

elődje, sorsára ezért ő inkább sugárhajtású gépen elhagyta az 

országot február 11.-én. Arról nem szóltak a hírek, hogy 

énekelték-e az egyiptomiak az utcán, hogy “Kadhafi lesz a 

következő, Líbia lesz a következő.” de történni ez történt. 

Líbiában azonban gyökeres fordulatot vettek az események, a 

forradalom nem érte el célját és polgárháborúba csapott át. A 

polgárháború egészen március 19.-ig tartott, amikor is a NATO 

repüléstilalmi zónát vezetett be az ország fölött. 110 nukleáris 

és hagyományos töltettel felszerelhető Tomahawk robotrepülő 

aznap se élelmiszersegélyt vitt, a NATO átvette a líbiai néptől 

a sorsuk alakítását. Kadhafi nem ült repülőre, utolsó leheletéig 

küzdött de nem kerülhette el az elnyomóknak kijáró véget, 

október 20.-án, az első adandó alkalommal meglincselték. 

 Hova jutott azóta a fenti három ország? Tunéziában 

demokratikus választásokat tartanak, egy kis ország hatalmas 

győzelme. De nem így Egyiptomban, ahol a hadsereg 

uralkodik tovább ugyan úgy mint tette azt Mubarak, ami nem 

is csoda ha belegondolunk kik is jutnak el a sok csillagos 

rangokig egy diktatúrában. Szintén ezt valószínűsíti, hogy az 

egyiptomi nép, (Mubarak lemondása utáni) legfontosabb 

követelése azóta se teljesült, mégpedig a rafah-i határátkelő 

megnyitása. Gáza kapuja fölött a mai napig ott lóg az “arbeit 

macht frei” felirat. A porig bombázott Líbia még csak sebeit 

nyalogatja de a választásokat ott is beígérték. Kár, hogy ez a 

győzteseknek közel sem olyan fontos szempont mint az 

akadálytalan olajkitermelés. 

 Tanulság? Ha van is azt már régen levonta Isaac 

Asimov; Az erőszak a hozzá nem értők végső menedéke. 

 

 

Kadlec Gergely

 



KREATÍV ÚJRAHASZNOSÍTÁSI VERSENY 

A Baross Gábor Szakmai Konferencia keretein belül – sok más rendezvény mellett – idén is sor került a Kreatív 

Újrahasznosítási Verseny meghirdetésére. 

 Az eseményt 2012. március 

26.-án rendezték meg 15:00 órai 

kezdettel. A 4 főből álló csapatok 

ekkor regisztráltathatták magukat. 

Helyszínül a Bridge Hallgatói és 

Oktatói Klub szolgált. A csapatok a 

versenyre március 23. délig 

nevezhettek. 

 Nem először és vélhetően 

nem is utoljára került meghirdetésre. Két kategóriában lehetett 

pályázni: használati tárgy vagy dísztárgy. Egy csapat akár több 

munkával is készülhetett. A rendezvény célja, amint azt a név 

is sugallja: az újrahasznosítás. Bemutatni a nagyközönségnek, 

hogy a kidobásra szánt, feleslegesnek tűnő dolgokból milyen 

újszerűt, ötleteset, ismét felhasználhatót lehet létrehozni. 

 A zsűriben jelenlegi és végzett hallgatók is helyet 

kaptak. Az oktatók közül Dr. Szalay Zoltán, a 

Környezetmérnöki Tanszék főiskolai docense pontozta és 

értékelte az alkotásokat. 

 Nemcsak a zsűri, de a 

közönség is szavazhatott arra a 

munkára, ami leginkább elnyerte a 

tetszését. A zsűri tagjai a pontozáskor 

figyelembe vették a tárgy tartósságát, 

hasznosságát, használhatóságát, 

valamint a felhasznált anyagok 

arányát is. (azaz valójában mennyi 

abból a hulladék) 

 Idén is innovatív és olykor érdekes dolgokkal 

készültek a versenyzők (pl. óra-bakelitlemezből, fogas-

evőeszközökből, ágy-pizzásdobozokból és műanyag 

palackokból, madárkalitka-régi Tv keretből, női nyári ruha-

teafilterekből, stb…). 

 Ezen rendezvény is rávilágít arra, hogy nem kell 

mindig mindent kiselejtezni. Hiszen, ha belegondolunk, évente 

több millió tonna hulladékot halmozunk fel. Lehetséges, hogy 

egy kis kreativitással, humorral és képzelőerővel csodás és 

praktikus dolgokat alkothatunk. Ajándékba kaptuk ezt a Földet, 

tisztán, szennyezetlenül. Vigyázzunk rá! 

 

Kirsch Angéla

ZENEAJÁNLÓ 

Azoknak, akik esetleg nem ismernék a Poets Of The Fall-t, egy kis fejtágítás: ők egy finn rock együttes, úgy 2003 

körül lettek ismertebbek, amikor a Late Goodbyecímű számuk szerepelt a Max Payne 2 játékban. Első albumuk, a 

Signs Of Life, 2005-ben jelent meg. Jellemző rájuk, - ahogy a nevükből is kitalálható - hogy a dalszövegek inkább 

versekre hasonlítanak, szinte az összes számuk egy nagy metafora, vagy legalábbis, mindenképp tartalmaznak ilyen 

elemeket. 

 Európa északi és nyugati tájain már kellő hírnevet 

sikerült kiharcolni maguknak, és mindezt egyetlen csatornán 

keresztül: a rajongók. Már német rádiók is játsszák a 

számaikat, sőt, Ukrajnába is mennek koncertezni. Sajnos, hiába 

a nyelvrokonság, országunkban legfeljebb csak egy lelkes 

rajongótáborral rendelkeznek, akik hiába nyomkodják a 

szavazatokat a Sziget fesztiválra, a jól ismert magyar műanyag 

rózsaszín celebgyár média magasról szarik a valódi 

tehetségekre, feltöltik az itthoni piacot sarki bohócokkal. De ez 

már egy másik téma... 

 Ez életem első kifejtős és írásbeli lemezkritikája és 

igazából csak azért vetemedtem erre, mert gondoltam, hátha 

így is egy kicsit többen megismerik ezt a remek együttest. 

 A Temple Of Thought című album hangzásvilágában 

visszanyúl a kezdetekhez. Sorra jönnek egymás után a Signs 

Of Life-ot idéző hangások, ütemek. Egyszerű és letisztult a 

világa, viszont kellő mértékben adagoltak ehhez a Twilight 

http://www.poetsofthefall.com/
http://www.fanzone.fi/potf/productinfo.cfm?tuotenumero=191999&lang=en
http://www.fanzone.fi/potf/productinfo.cfm?tuotenumero=202995&lang=en


Theaterepikus hangzásaiból is. (Véleményem szerint az előző 

albumot kicsit elvitte a sok drámai szintetizátor, picit 

hiteltelenné tett néhány számot.) Érdemes megjegyezni még 

egy újdonságot: a számok egytől az utolsó előttiig a 

szerelemről szólnak. Szóval, aki nem igazán rajong ezért a 

témáért, javaslom ezt figyelembe venni és inkább akkor 

magáért a zenéért hallgassa és ne a mondandójáért. De 

remélem, hogy a következő album egy kellemes vegyesbolt 

lesz, széles választékkal, úgy mint eddig. Ha megtartják mellé 

ezt a hangzásvilágot, akkor könnyen az eddigi legjobb 

munkájuk jöhet majd ki! 

 Most lássunk pár rövid mondatot az eddigi kedvenc 

dalaimról az albumon. 

 Running Out of Time - Tökéletes választás az első 

helyre a lemezen! Mint anno a Lift, ez is kapásból felkap és 

elragad, késztet arra, hogy odafigyelj a zenére. A tempója illik 

a címhez, a szöveg mint mindig, megzenésített vers (abból is a 

jobb kategória), egyszóval remek. Külön hatásos poén, hogy 

annyira kifutunk az időből a szám végére, hogy már nincs is 

idő azt befejezni ;) 

 Cradled In Love - Először nem tetszett ez a szám, 

mert furcsának találtam, hogy Marko szinte egész végig 

falsettoban énekel. Illetve, amikor első alkalommal hallottam, 

nem igazán voltam szerelmes hangulatban, mert hát, mit 

szépítsünk: ez 100%-ig szerelmes szám. Viszont a srácok galád 

módon egy olyan fülbemászó dallamot és ütemet írtak rá, hogy 

azt vettem észre, hogy a második meghallgatás után, már egész 

délután ezt dúdoltam. Szerelem ide vagy oda, kellemes kis 

szám, ideális vallomáshoz, nyugtatáshoz, szeretgetéshez, 

esküvőhöz, stb. Marketing megvolt. 

 The Lie Eternal - Ha sztoriként akarnám nézni az 

albumot és a számok sorrendjét, akkor azt mondanám, hogy 

meglepően gyorsan jutottunk el a színtiszta szerelemtől az első 

hazugságig. Maga ez a dal nagy távlatokban nézve semmi újat 

nem nyújt, de talán ez is a titka. Valahogy bennem ismét a 

Signs Of Life-os idők ötlöttek fel, nincs nyakon öntve 

semmilyen túldigitalizált maszlaggal, kellemes, letisztult zene. 

"I fell into your love, I fell into your lie..." - lehet vele 

azonosulni! 

 Skin - Az első pár hang kapásból az Alchemy Vol. 

1. albumon lévő bónusz számot juttatta eszembe, a No End, 

No Beginning-et. Ahogy pedig haladunk tovább a 

melankóliából a szomorúságba, úgy kezdtem el meglepődni, 

hogy mégis hogy kerül az album valószínűleg legszomorúbb 

száma középre? Hagyományszerűen a végére szokták tenni a 

fiúk a sírást, hogy ne kelljen két szám között zsepiért 

rohangálni. Nos, tévedtem, mert nem ez a legszomorúbb dal! 

Ugyanakkor tény, hogy amennyire lassú és kimért, annyira 

szívet szaggató, főleg, ha értjük is a dalszöveget. "I was finally 

ready to meet you halfway, you turned and walk away..." - azt 

hiszem, ez mindent elmond... 

 The Distance - Pont jól jön ahhoz, hogy ne dőljünk 

kardunkba a szomorúságtól. Igaz, ez a távolságról szól, de 

valahogy a pozitív oldalát mutatja egy kicsit a pattogós ütem 

által. Engem a Shallow című számra emlékeztet. Itt sincs 

semmi kiemelkedő - POTF viszonylatban - de tökéletes 

aláfestése lehet egy kellemes élethelyzetnek. Ha nem lenne oly 

szűk látókörű a hazai média, ebből simán lehetne rádiósláger. 

 Morning Tide - Úgy tűnik, így a végéhez közel 

mindenképpen le akarnak minket nyugtatni. Már akit nyugtat 

majd ez a szám. Igazából sok oldala van annak a hangulatnak, 

amit ez a dal kihoz az emberből, ugyanis egyszerűen epikus 

szerzemény. Drámai. Főleg a refrén. Gyengébb idegzetűek 

készüljenek fel az emlékekre és a sírásra (ismét). Simán 

szerepelhetne egy jobb filmben, mint soundtrack! Én nem 

tudom, ki hogy lesz vele, de amint Marko elkezdi énekelni a 

refrént, bennem egy tengerparti napfelkelte képe jelenik meg. 

Persze valamilyen szerelmes eseménnyel, hiszen erre apellál az 

egész album. Egy szó, mint száz: mesteri munka. 

 The Ballad of Jeremiah Peacekeeper - Na, mégiscsak 

megkaptuk a sírós számot az album végén! Bevallom férfiasan, 

ezen a számon már a közepétől elkezdtem bőgni. A békét örző 

Jeremiás belemászott a fülemen keresztül a szívembe, és ott 

kezdte el a vadnyugati hangelemekkel meghintett balladáját. 

Lehet gondolni magunkra vele kapcsolatban, vagy arra, akit 

szeretünk, hogy őrizze a békéjét, de akár mi magunk is 

lehetünk a szeretetre éhes hős és igyekezhetünk védelmet 

biztosítani szívünk választottjának. "He will need your open 

arms, for to be invincible, he needs your love...". Egy biztos: 

akinek van érző szíve, annak szem nem marad szárazon. 

 The Happy Song - Én inkább The Psycho Song címet 

adtam volna neki, hiszen az elejétől a végéig Marko azt 

szajkózza, hogy ő megmondta, hogy egy pszichopata. Amivel 

nincs is semmi baj, hiszen mi ebből az állapotából kapunk 

ilyen végtelenül egyszerű, de mégis megkapó dalokat! Mint 

egy jolly joker, köze nincs a szerelemhez, viszont arra 

tökéletesen jó, hogy az előző szám által keletkezett 

könnytócsákban vigyorogva elkezdjünk táncolni és ugrálni. 

Hiszen, mi is csak pszichopaták vagyunk! 

 

Juhos Gábor



 

OROSZ DÁVID PÉTER: A TÁNC 

Szűk utcáról béfordul 

Szembenézel jó erőst 

Szík falusi kék házzal 

Mifelénk csak úgy mondják 

A csárdával.. 

Kihallatszik a muzsika onnan 

Uttcu Mózsi s Kis Pista 

Sűrű tempót tapossa 

 

Csapásuk nyomából a por 

Serényen tovaillan 

Tovaillan új dalba 

Pista a kis feketét ,Kicsi Rózsit 

Derekánál megkapva 

Repíti őt táncba 

A mulatság nem kiváltság 

Műveli ki akarja 

 

Legjobban ki a dombetőt lakja 

Kakukk Marci s  a babája 

Figur Tünde a falu legszebb líánkája 

Hajbakapnak,kergetőznek 

Benn a Tiszta Szobában 

Majd szerelmesen összedőlnek 

Egymás karjába 

Törödnek ők künti világgal 

Törödnek  ők forró öllel  

S a szerető Csókos szájjal 

Hajnal felé a falu népe 

Szép emlkékkel szívükbe 

Mámorban és bor ízzel 

A pirkadat lábukat 

Hazafelé húzza 

 

Akkor Marci s a tűzes fekete rózsa 

Saját táncát  vígan járja 

De ők is biza egy fertájórára rája 

Kijárták a táncukat 

Ráborultak egymásra 

S falu népével egyszóra 

A derék álom prikulics fejüket letette 

Szépen nyugovóra. 

 



 

 

VICCEK 

Felszáll a vámpír a buszra, a hátán egy hatalmas koporsó. Az 

egyik ember nagyon nézi, bámulja folyamatosan. 

A vámpír türelmes; egy darabig, majd megkérdezi ingerülten 

- Mi van köcsög,… nem láttál meg étel hordót??? 

 

 

Meghal a családfő s a temetésen a pap szívhez szóló beszédet 

mond,külön hangsúlyozva milyen remek férj és apa volt az 

elhunyt. Az özvegy szipogva odaszól a legnagyobbik fiának: 

- Fiam, nézz már bele a koporsóba! Lehet, hogy nem jó 

temetésre jöttünk. 

 

 

Hova ül a tehén a buszon? 

- ??? 

- Legelőre. 

 

 

Anyuka a fiához: 

- Kisfiam, van már barátnőd? 

- Van. 

- És adtál már neki puszit? 

- Igen. 

- És mit szólt hozzá? 

- Nem hallottam, mert a combjával összeszorította a fülemet.

Két rendőr beszélget. Az egyik panaszkodja, hogy ő, mikor 

akar szeretkezni a feleségével, vigyázva kell álljon. Erre a 

másik: 

- Az semmi, én sorba. 

 

 

A nyuszi gyerek sírva megy haza. Az apja megáll előtte, feltűri 

karjain az inget és így szól: 

- Ki bántott fiam? 

- A medve! – szipogja a kis nyuszi. 

Az apja lehúzza a karjain az inget és így szól: 

- Te bajod! Miért kötekedtél vele? 

 

 

Reggel az anya ébreszti a gyerekét: 

- Kelj fel, fiam, az iskolába kell menned! 

- De mama, miért kell mennem? Utálok oda járni! 

- Mondj két okot, miért ne kellene menned? 

- Először is: az összes gyerek utál. Másodszor: a tanárok még 

jobban utálnak. 

- Ezek csak kifogások, indulj már! 

- Mondj két okot, miért kellene mennem! 

- Először is: 47 éves vagy. Másodszor: te vagy az igazgató! 

 

JÁTÉK 

 

A mostani feladványban a alábbi sorozat következő eleme a kérdés: 

5,8,12,18,24,30,36,42,? 

 

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. május 6. 
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