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 Túl vagyunk az idei nyár felén, szerencsére az időjárás is ennek megfelelő. 

Ezekben a hetekben az emberek többsége a strandon, vagy valamelyik fesztiválon 

tölti szabadidejét, esetleg otthon hűsöl a lakásban. A szakmai programok nagy része 

is szünetel ilyenkor, a nyár a pihenés ideje.

 Olvasóinkhoz hasonlóan mi, a szerkesztőség tagjai is pihenéssel töltjük a nyár 

nagy részét, de a korábbi évekhez hasonlóan most is elkészítjük a szokásos nyári 

olvasnivalót, hogy a két strandolás között ne maradjon le senki semmiről. A szer-

kesztőség nevében kívánok minden olvasónknak kellemes nyaralást, és jó olvasást!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek

Közgazdász-vándorgyűlés: ismét Nyíregyházán
Tíz év az EU-ban: az elkötelezettség és a nyitottság sze-
repe a gazdasági növekedésben. Ez lesz a címe a Magyar 
Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász-vándorgyűlésé-
nek, amelynek idén szeptember 4. és 6. között – nyolc 
év után ismét – Nyíregyháza ad otthont. A vándorgyű-
lésre már lehet jelentkezni a http://rendezveny.alioth.
hu/kozg2014/ internetes oldalon.

A közgazdász-vándorgyűlések a hazai közgazdász szak-
ma legrangosabb és legnagyobb éves összejövetelei: a 
háromnapos tanácskozások plenáris és szekcióülésein a 
jegybank elnöke és alelnöke, a nemzetgazdasági minisz-
ter és más vezető gazdaságpolitikusok – jelenlegi és volt 
kormánytagok, szakpolitikusok –, a pénzügyi és üzleti 
élet kulcsszereplői, gazdaságkutatók, akadémikusok és 
egyetemi tanárok tartanak előadásokat a mintegy félezer 
fős, hazai és határainkon túli magyar közgazdászokból 
álló hallgatóság előtt.

Nyolc évvel ezelőtt, 2006-ban Magyar helyteremtés Eu-
rópában címmel szervezett vándorgyűlést Nyíregyházán 
Magyarország egyik legnagyobb hagyományú szakmai-
tudományos egyesülete, a több mint ötezer tagot szám-
láló Magyar Közgazdasági Társaság. Akkor az egyensúly, 
a konvergencia és a felzárkózás hármasának kihívásait 
tárgyalták végig a hazai közgazdász szakma képviselői. 
Az akkori tanácskozás egyik központi témáját az ország 
felkészülése adta 2007 és 2013 közötti európai uniós 
költségvetési időszakra. Most, nyolc évvel később a nyír-
egyházi vándorgyűlés résztvevői a múlt értékelése mel-
lett első kézből kaphatnak tájékoztatást többek között 
a 2014–20-as időszakra vonatkozó uniós támogatási 
rendszerről, valamint a gazdaság- és monetáris politika 
aktuális kérdéseiről.

Új elnök az MKT GYISZ élén!
Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság 
Győri Ifjúsági Szervezete (MKT GYISZ).
A szervezet éléről három sikeres év után távozik Tóth 
Marcell, aki 2011. februárjától 2014. április végéig vezette 
a szervezetet. Lemondásának oka az, hogy beválasztották 
az MKT Ifjúsági Bizottságának országos elnökségébe.
Az MKT Győri Ifjúsági Szervezeténe új elnöke a tagok 
egyhangú döntése alapján Horváth Regina Anita lett. 
A szervezet új elnöke a Széchenyi István Egyetem hall-
gatója, jelenleg másodéves gazdálkodási és menedzsment 
szakos hallgató.
Munkájához ezúton is sok sikert és kitartást kívánunk!

IV. KÁMFOR
Véglegessé vált a a IV. Kárpát-medencei Magyar Fiatal 
Közgazdász Találkozó (KÁMFOR) helyszíne és időpont-
ja. A konferenciára 2014. november 14. és 16. között ke-
rül megrendezésre Szerbiában, a vajdasági Palicson.

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

A közgazdász-vándorgyűlés előadói között idén is ott 
lesznek a gazdasági-pénzügyi kormányzat, a tudomá-
nyos élet és az üzleti szféra jeles képviselői, vezetői. Így 
a konferencia plenáris ülésein előadást tart többek között 
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, Domokos László, az 
Állami Számvevőszék elnöke, Szijjártó Péter, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium államtitkára, Török Ádám 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, 
az MKT alelnöke, valamint Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke is.

A csütörtöki és a szombati plenáris előadások mellett 
szeptember 5-én, pénteken hat egész napos (a 2014–20-
as támogatási rendszer újdonságai, gazdaságpolitika, 
pénzügyek, külgazdaság, informatika, fejlesztéspolitika) 
és négy félnapos (intelligens szakosodás a várostérségek-
ben, mezőgazdaság és élelmiszergazdaság, vállalkozások, 
logisztika) szekcióban tárgyalhatják végig a magyar gazda-
ság aktuális kérdéseit a résztvevők. Az egyes szekciókban 
vezető kormányzati tisztségviselők, bankárok, üzletembe-
rek, elemzők, a kutatási terület képviselői fognak előadást 
tartani. A szekcióülések részletes programját hamarosan 
közzétesszük a honlapunkon.

Az 52. Közgazdász-vándorgyűlés helyszíneivel, kísérő 
programjaival, szálláslehetőségeivel kapcsolatban rész-
letes információ található a rendezvény honlapján, a 
http://rendezveny.alioth.hu/kozg2014/ címen, s ugyan-
itt már elérhető az on-line regisztrációs rendszer is.

PROGRAM
2014. szeptember 4., csütörtök
14.00 – 18.00    Nyitó plenáris ülés
(Nyíregyházi Főiskola – Bessenyei aula)
Megnyitó
Kovács Árpád elnök, Magyar Közgazdasági Társaság
Kovács Ferenc polgármester, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
Közreműködik: a Nyíregyházi Cantemus Kórus

Előadók:
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Szijjártó Péter parlamenti államtitkár, miniszterhelyet-
tes, Külgazdasági és Külügyminisztérium
Balázs Péter, a CEU professzora, az MKT alelnöke, az 
Európai Bizottság korábbi tagja 
Török Ádám akadémikus, az MTA főtitkára, az MKT 
alelnöke

19.00 – 24.00    Nyitó fogadás
A műsoros est fellépői: Eszenyi Enikő és Hegedűs D. 
Géza
Helyszín: a Nyíregyházi Főiskola Kodály terme

Szeptember 5., péntek – szekcióülések
(Nyíregyházi Főiskola – a B épület nagyelőadója és a D 
épület körelőadó-termei)

Szekciók: a 2014–20-as támogatási rendszer újdonságai; 
gazdaságpolitika; pénzügyek; külgazdaság; informatika; 
fejlesztéspolitika; intelligens szakosodás a várostérsé-
gekben; mezőgazdaság és élelmiszergazdaság; vállalko-
zások; logisztika
A szekcióülések programjának véglegesítése folyamat-
ban van, az egyes szekciók programját hamarosan köz-
zétesszük a honlapunkon!

19.00 – 24.00    
Pálinkakóstolóval egybekötött vacsora a Nyíregyházi 
Skanzenben, Közreműködik: a Nyírség Táncegyüttes

2014. szeptember 6., szombat
9.00 – 13.00    Záró plenáris ülés
(Nyíregyházi Főiskola – Bessenyei aula)
9.00 – 10.30    A szekcióelnökök beszámolója
11.00 – 13.00    Plenáris előadások
Előadók:
Domokos László elnök, Állami Számvevőszék
Baranyay László alelnök, Európai Beruházási Bank
Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara
Matolcsy György elnök, Magyar Nemzeti Bank



Kautz Konferencia 2014

 A plenáris ülés utolsó előadásblokkja Győr és 
vonzáskörzetének regionális makromodelljét volt hivatott 
bemutatni. Előbb Rechnitzer János, a Regionális- és Gaz-
daságtudományi Doktori Iskola vezetője beszélt a hallga-
tóságnak a járműipar és a területfejlesztés kapcsolatáról. 
Összehasonlította a nyugati területfejlesztési modellt a 
közép-európai modellel. Ebből kiderült, hogy nyugaton 
inkább jellemző a regionalizmus, közép-európában a 
centralizáció az elterjedtebb. Őt követte Koppány Krisz-
tián dékán-helyettes, aki a regionális modellt készítő kuta-
tás vezetője. Elmondta, hogy a modell kialakítás alatt áll. 
Egy komplex, a gyakorlatban is jól alkalmazható modellt 
szeretnének megalkotni, amelyben számos multiplikátor 
hatást is figyelembe vesznek. A regionális makromodell 
előrejelzések készítésére is alkalmas lesz, hiszen a tova-
gyűrűző hatásokkal is számol, és az eredmények előreje-
lezhetősége is fontos szempont lesz a megalkotásakor.
 A plenáris ülés lezárása után ebédszünet követke-
zett, majd a minden eddiginél nagyobb számú, 15 szek-
cióban folytatódott a szakmai program. A szekcióülések 
után a konferencia résztvevői egy tanévzáró fogadáson 
vehettek részt.

 A szakmai program két részből állt, délelőtt a ple-
náris ülés volt terítéken, délután pedig a szekcióüléseké 
volt a főszerep. A plenáris ülés Papp Ilona dékánasszony 
megnyitójával vette kezdetét. A nap első előadása Mike 
Nixon nevéhez fűződött. A Nestlé Hungária Kft. ügy-
vezető igazgatója angol nyelven tartotta meg előadását, 
amelyben a prezentálta a Nestlé rövid történetét, céljait, 
működését. Elmondta, hogy bár az elsődleges feladat az 
vállalat alapvető céljainak való megfelelés, de ezzel egy-
idejűleg fontos szerepet tölt be a cég életében a fenn-
tarthatóság és a közös értékteremtés. Az innováció a cég 
DNS-ének szerves részét képezi.
 „A tudomány és a gyakorlat találkozása az épí-
tőipari kockázatok elemzésében: egy vállalati-egyetemi 
kutatási projekt részeredményei” címmel tartotta meg a 
közös előadását a projektben részt vevő cég és az egye-
tem egy-egy képviselője, Haffner Péter (Projekt Control 
Expert Kft.) és Szabó József  (egyetemi docens, Széche-
nyi István Egyetem). Az előadásban bemutatott projekt 
jól prezentálta a hallgatóságnak, hogy a vállalatok és az 
egyetem közös munkájából gyümölcsöző eredmények is 
születhetnek. A vállalati partner pedig hangsúlyozta, hogy 
a cég a jövőben is nagyon szívesen együttműködik a Szé-
chenyi István Egyetemmel.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre került a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazda-
ságtudományi Karának tudományos konferenciája, a Kautz Konferencia. „A tudomány és a gyakorlat találkozása” 
címet viselő konferenciára június 17-én, kedden kerül sor Győrben, a Széchenyi István Egyetemen.
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Tóth Marcell



Zöld gazdaság szekció
 A Kautz Konferencia rekord számú, 15 szekciója 
között helyett kapott egy fenntartható fejlődéssel, kör-
nyezettudatossággal kapcsolatos szekció is. A Zöld gaz-
daság szekció tíz előadásból állt.
 Az első előadást a szekció elnöke, Szigeti Cecília 
tartotta. Előadásában bemutatta az ökohatékonyságot az 
IPAT formulán keresztül (I = P x A x T, ahol „I” az em-
beri tevékenység környezetre gyakorolt hatása, „P” a né-
pességszám, „A” az egy főre jutó gazdasági teljesítmény 
és „T” a technológia), de felhívta a hallgatóság figyelmét a 
Jevons-paradoxonra is. A Jevons-paradoxon szerint azok 
a megoldások, amelyek egy erőforrás kihasználásának 
hatékonyságát növelik, valójában nem csökkentik az erő-
forrás használatát, hanem növelik azt. (A Jevons-parado-
xonról bővebben William Stanley Jevons „A szénkérdés” 
című könyvében olvashatunk.)
 Takácsné György Katalin a gyöngyösi Károly Ró-
bert Főiskola oktatója a „Mezőgazdaság innovációs irá-
nyok és a zöldítés (greening)” címmel tartott előadásában 
az élelmiszer-biztonság és a növényvédelem szemszögé-
ből vizsgálta a zöld gazdaságot. Szintén a Károly Róbert 
Főiskoláról érkezett Takács István, aki a megújuló és nem 
megújuló energiahordozók összehasonlításáról, és ezek 
energia megtérülési rátájáról tartott előadás. A megújuló 
energiák közös soroljuk a szélenergiát is, amiről Tóth Pé-
ter (Széchenyi István Egyetem) előadásában hallhattunk. 
Felhívta a figyelmet a szélenergia előnyeire is, azaz a leg-
kisebb befektetéssel hasznosítható, gyorsan kiépíthető, és 
felhasználása nem jár szán-dioxid kibocsátással.
 A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 
átfogó értékeléséről Buruzs Adrienn (Széchenyi István 
Egyetem) beszélt a hallgatóságnak. Kitért arra, hogy a 
hulladékgazdálkodás során törekedni kell rá, hogy minél 
kevesebb hulladéklerakó helyszínt használjunk. Bemutat-
ta a győri rendszert is, amely 260 ezer ember hulladékát 
kezeli.
 A zöld gazdasággal kapcsolatos konferenciák 
gyakori résztvevője a KÖVET egyesület, amely ezen a 
rendezvényen is képviseltette magát. Bodroghegyi Csaba 
a KÖVET bemutatás mellett a zöld gazdaság serkenté-
sének lehetőségit mutatta be a résztvevőknek, kiemel-
ve a KÖVET által szervezett Ablakon Bedobott Pénz

programot is, és a korábbi évek sikeres pályázatai közül be 
is mutatott néhányat. Varga Ágnes a Per-Clean Kft. (taka-
rítással foglalkozó cég) képviseletében érkezett a konfe-
renciára, és a zöld takarítás lehetőségeiről, módszereiről 
beszélt a hallgatóságnak. A zöld takarítás elterjesztése 
azért is lenne fontos, mert hazánkban körül-belül 6500 
takarító cég működik.
 A környezettudatos életmódot nem lehet elég 
korán kezdeni. Szűcs Krisztina (Europalánta Egyesület, 
Pannon Egyetem) az óvodai környezettudatos nevelésről 
tartott előadást. A fiatalkori tudatformálás olyan befekte-
tés, ami a jövőben többszörösen is megtérülhet. A zöld 
óvoda első sorban a közlekedés és a szelektív hulladék-
gyűjtés területén neveli fenntarthatóságra az óvodásokat. 
Nagy Zita Barbara szintén a Pannon Egyetemről érke-
zett, előadása „A sport értékteremtő szerepe a felelős 
vállalat koncepciójában” címet viselte. Elmondta, hogy a 
vállalat hogyan járulhat hozzá a munkavállalók egészsé-
gének megőrzéséhez, növeléséhez. A dolgozók egészsége 
a cég szempontjából sem elhanyagolható szempont. Egy 
2007-es kutatás szerint életünk 13%-át töltjük valamilyen 
betegséggel, és ilyenkor az emberi teljesítőképesség is ki-
sebb. A felelős vállalatok sportolási lehetőségek biztosí-
tásával az egészségmegőrzés mellett a jobb munkahelyi 
légkörhöz is hozzájárulnak.
 A nap utolsó, és leginkább rendhagyónak mond-
ható előadása Bagó István nevéhez fűződött. A városi/
agglomerációs közlekedésben az autó alternatívájaként 
használható PannonRider névre keresztelt velomobilt 
mutatta be a hallgatóságnak. A fedett utastérrel rendelke-
ző, kerékpárhoz hasonló szerkezet napelemmel és elekt-
romos feltöltéssel működtethető (természetesen pedállal 
is hajtható), és városi közlekedésben remekül használha-
tó, kisebb csomagok szállítására is alkalmas. Az előadó 
az egyik első hivatalos tesztelője volt a PannonRider-nek, 
és az előadások után a campus területén be is mutatta a 
járgányt, akár ki is lehetett próbálni.

Tóth Marcell
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INNOVAL Projekt – Záró konferencia

 Az osztrák-magyar közös projekt záró rendezvé-
nye három szekcióból állt. Az első szekció elején Walter 
Aigner, az osztrák partner képviseletében mutatta meg az 
Ambient Assisted Living (azaz AAL) alapjait, és a projekt 
célkitűzéseit. Elmondta, hogy ezen a területen Ausztria 
nem jó példa, ugyanis kevés innovációs projekt valósult 
meg, érdemesebb lenne Hollandiát és Skóciát vizsgálni. A 
következő előadás Katona György nevéhez fűződött, aki 
a házigazda Leier cégcsoportot mutatta meg a hallgató-
ságnak.
 Éder Géza a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesü-
let (a projekt magyar partnere) képviseletében érkezett, és 
az idősödő társadalom problémáit és lehetőségeit mutatta 
meg. Elmondta, hogy a burgenlandi idősek ellátását az 
olcsó magyar munkaerő oldja meg. Az osztrák bérköltség 
a négyszerese a magyarországinak, így a piac a határ túl-
oldalán található. Julia Borrmann az AAL gazdasági po-
tenciálját prezentálta az előadásában. Kitért arra, hogy a 
jövőben a háztartások negyedében lesz robot a fejlett or-
szágokban. Ez főként hordozható szenzorok, háztartási 
eszközök, és a kommunikáció területén fog megvalósulni. 
A projektek finanszírozásának lehetőségeit Kovács Gá-
bor mutatta be. Ötleteket adott arra vonatkozóan, hogy 
az AAL ötletek megvalósítását hogy érdemes finanszíroz-
ni. Többek között ezt a célt szolgálja a projekt során elké-
szített ISS kézikönyv is, amely magyar és német nyelven 
egyaránt megjelent. Johannes Kropf  a moduLAAr rend-
szert mutatta be, melynek fő elemei a szociális interakci-
ók megkönnyítése, a komfortérzet és a biztonság javítása, 
valamint a telemonitoring megoldása.
 A délelőtti szekció utolsó előadása Darko Fercej 
nevéhez fűződött, aki a CentraLab projektet mutatta be a 
hallgatóságnak. A projekt számos területre kitért, többek 
között ökoturizmus, e-egészség, energiahatékonyság, mé-
dia és kreativitás, e-mobilitás, területfejlesztés. Előadásá-
ban felhívta a figyelmet az innováció és a kommunikáció 
közötti hasonlóságokra, átfedésekre.

 A második szekcióban a kereslet és a kínálat be-
mutatásáé volt a főszerep. Varga Dénes a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem oktatója beszélt a nyílt innováció 
iránti érdeklődésről, és a várható keresletről, majd három 
minta-projekt bemutatása következett. A Horizora nevű 
piktogramos óra, a PDMI névre hallgató asztma-adago-
ló és a Bioscanner Suit nevet viselő unisex vizsgáló ruha 
egyaránt hasznos, a jövőben akár a mindennapi életben is 
elterjeszthető innovatív ötlet. A szekció utolsó előadását 
Panker Mihály tartotta, a győri Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény vezetője az időság életét megkönnyíti 
jelzőrendszeres segítségnyújtás előnyeit mutatta be a hall-
gatóságnak.
 Az utolsó szekció a jövőt próbálta elénk tárni. 
Éder Ákos az AAL-hez kapcsolódó kutatási és támogatá-
si lehetőségeket gyűjtötte össze, főként az Európai Unión 
belül. Sölét Andrea az Európai Unió 2014-2020-as támo-
gatási időszakának lehetőségeit ismertette.
 Összegzésként elmondhatjuk, hogy a konferencia 
– és a projekt – számos innovatív lehetőségre hívta fel a 
figyelmet. Az intelligens technológiák valóban javíthatják 
az életminőséget, a konferencián bemutatott lehetőségek 
főként az idős emberek, és hozzátartozóik számára nyújt-
hatnak segítséget a jövőben.

Lezárult az élhetőbb időskor lehetőségeit kutató INNOVAL projekt. A záró konferenciára 2014. június 11-én ke-
rült sor Győrben, a Leier Konferencia Központban.

Tóth Marcell
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MFT – Keita Lamine Előadása

 Keita Lamine állatorvosként dolgozik Veszprém-
varsányban, azonban nem ennek apropóján tartott elő-
adást. Nyugat-Afrika népei című előadásának megtartásá-
ra azért kérték fel, mert ő is erről a területről származik.
Keita Lamine Maliban született (akkoriban még Francia 
Szudán volt az ország neve, 1960-ban kiáltotta ki füg-
getlenségét Franciaországtól), és élete jelentős részében 
Nyugat-Afrikában élt.
 Elmondta, hogy a térség országai aránylag új or-
szágok, gyakran mesterséges határokkal, így ezek az or-
szágok nem mindig ápolnak jó kapcsolatot egymással. 
Nyelvek tekintetében egyáltalán nem egységes országok, 
a különféle nyelvek népek és törzsek szerint eltérőek, így 
sokszor 30-40 kilométert utazva már teljesen más nyelven 
kommunikálnak egymással az emberek.

 A nyugat-afrikai térség lakosainak életmódja eltér 
az európaitól. Nincs monogámia, a férfiaknak lehet több 
feleségük, de a nőknek nem lehet több férjük. Sok eset-
ben előre kiszemelt, megszervezett házasságok vannak, 
nem szerelemházasságok. A család szerkezete is kicsit 
más, a legidősebb fiú a családfő, neki kell eltartani a lány-
testvéreket, ameddig meg nem házasodnak.
 Beszélt az ország gazdaságáról is. Elmondta, hogy 
az ország aranytermelésének majdnem egésze Dél-Afri-
káé, így az onnan származó bevétel sem Malit illeti meg. 
Az ország pénze a francia nyelvű afrikai országok közös 
pénze, az afrikai valutaközösségi frank (CFA). Az ország 
a világ legszegényebb országai közé tartozik, azonban je-
lentős a korrupció. Kína világgazdasági jelenléte Maliba 
(és a szomszédos Nigerbe) is eljutott, főleg a nyersanya-
gok kitermelésére irányuló befektetések formájában.

Folytatódott a Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztályának előadássorozata. Az utolsó tavaszi rendezvény 
vendége Keita Lamine volt, akinek az előadására május 21-én került sor, az MTA KRTK RKI NYUTO épületében, 
Győrben.

Tóth Marcell
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A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is megrendezésre kerül a Komárom-Európa Futó 
Egyesület nyári rendezvénye, a Fenyves Futás.

Helyszín: Komárom-Koppánymonostoron az Ifjúsági tábor
Időpont: 2014. Augusztus 20-án (18. alkalommal) 
 
Elindulhatsz: 3,2 km-en 11,00 órakor 
13,2 km-en 11,05 órakor
Nevezés a helyszínen 8 - 10,30-ig

Idén is lesz, OVIS FUTÁS – minden gyermek csokit és érmet kap! RAJT: 10:00 

Nevezési díj 2000 Ft/fő, családi kedvezmény 3 főtől 1500 Ft/fő
Az ovis futáson a részvétel ingyenes.
 
Kategóriák               Férfiak                             Nők
                               F-1      00-14                        N-1     00-14
                               F-2      15-19                        N-2     15-18
                               F-3      20-25                        N-3     19-35
                               F-4      26-30                        N-4      26-30
                               F-5      31-35                        N-5      31-35
                               F-6      36-40                        N-6     36-40            
                               F-7      41-45                        N-7     41-45
                               F-8      46-50                        N-8     46-50
                               F-9      51-55                        N-9     51-55
                               F-10    56-60                        N-10   56-60
                               F-11    61- felett                   N-11   61- felett
  
- A 3,2, és a 13,2km távon indulók emblémás pólót kapnak.
- Minkét távon, minden korosztály első három helyezettje érem díjazásban részesül.
- Különdíjban részesül a hosszútávon induló legfiatalabb és legidősebb női és férfi versenyző.
- Minden befutó 0,5 sört vagy üdítőt kap a leadott rajtszám fejében.
- Verseny után minden résztvevőnek és hozzátartozónak ingyenes gulyásparti.
- Ebéd közben tombolasorsolás / rajt szám alapján!
- A szokásos hangulatot zenével fokozzuk.
 
Szeretettel várunk Komárom — Koppánymonostoron augusztus 20-án a Fenyves Futáson!
Információ: Dobi Zsigmond 06-30-4239-101
http://www.kefekomarom.hu

Fenyves Futás 2014
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2014. szeptember 30-ig



-Eperinda fonnyadt szárán
halállepke hintázik

Halálfejes tépett szárnyán
néhány foltja hibádzik

Kutyatejbe mártott szerelmén
keserűség kacarász

Száraz láncfű szagló testén
remény-féreg kaparász

Keresi a lepke párját
s él’te bője odavész

Szíve a rút-vörös barát
ködfoltosan elenyész

Tejföl-felhő habján át
múlt-holdba belenéz

Meglelje jázmin kín-csókján át
újholdja mibe vész

S eperlevél tető alján
aggkorában lehever

Várja míg az élet karján
lepkeszíve végsőt ver

És csak vár....

De a sötét sírás láda szélén
bíbor s fehér imára még vár

Addig repdes foltos szárnyán
a lepke s élet.És jár.

Orosz Dávid Péter: Lepke s élet
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