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Köszöntöm a Kedves
Olvasót!
A 2020-as évet új weboldallal és magazinunkat tekintve is új
külsővel köszönhetjük. A külcsín és a tartalom megújítása mellett
azonban új kihívással is szembe kellett nézni: a napjainkban is
tomboló koronavírus-járvány és ennek hatásai újságunk tervezett tartalmát és megjelenésének idejét is átírta.
A világjárvány miatti intézkedések nyomán március óta nem
tartanak rendezvényeket az országban, így a Fiatal Közgazdászok
Országos Találkozójáról és az Autonóm Jármű Konferenciáról
nemcsak idei első, de valószínűleg a második lapszámunkban
sem tudunk beszámolni. Helyet kapott viszont többek között
magazinunk ökológiai lábnyomának legfrissebb adatai, egy új
sportág, a qatch első világbajnoksága és több múzeumi rendezvény beszámolója is.
A GazMag szerkesztőségének nevében kívánok mindenkinek jó
egészséget, újságunkhoz pedig jó olvasást az otthon maradás
heteiben!
Tóth Marcell
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leaf Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!

GazMag

Rövid hírek
Az Magyar Közgazdasági Társaság
Szakkönyvárának nyitva tartása:
A koronavírus-járvány miatt a könyvtár
határozatlan ideig zárva tart.
Cím: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.
Online katalógus:
http://www.mktkonyvtar.hu

Közgazdász-vándorgyűlés
Szegeden
Szeged városa ad otthont a 2020. évi 58. Közgazdász-vándorgyűlésnek - így döntött keddi ülésén a Magyar
Közgazdasági Társaság elnöksége. A Tisza-parti város
2020. szeptember 24. és 26. között ad majd - tíz év után
újra - otthont a hazai közgazdász szakma legnagyobb
éves konferenciájának.
Szegeden legutóbb 2010-ben rendezett közgazdászvándorgyűlést - szám szerint a 48-dikat - az MKT.
A Válságkezelés és váltóállítás című tanácskozáson akkor több mint félezren vettek részt, s a három
nap során, a két plenáris és hat tematikus szekcióülésen összesen mintegy 60 előadást hallgathattak meg
a vendégek.

a koronavírus-járvány következményeként. Ennek eredményeképp az alábbi linken folyamatosan frissítésre
kerül az intézkedések gyűjteménye és azok gazdasági
vonatkozásai.
A dokumentum az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/document/d/1mdYcAY1zbCeW0s2MDSdDmgpKanXGk5a2wpnPcs0tHa0/edit?usp=sharing
A VGI felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) is vezet hasonló adatbázist a világ összes
államára vonatkozóan, amely az alábbi linken érhető el:
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
(Forrás: Világgazdasági Intézet – www.vki.hu)

Maróczy 150 Online Sakk
Versenysorozat
A járvány miatt az eredetileg Szegeden megrendezendő,
Maróczy Géza sakkolimpiai bajnok születésének 150.
évfordulójára szervezett verseny online kerül megrendezésre. A nyolc versenyből álló, svájci lebonyolítású
villámbajnokságban számos kategóriában mérhetik össze
tudásukat a résztvevők. Az online rendezés lehetővé teszi,
hogy bárki kipróbálja magát.

(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság)

A koronavírus-járványt követő
európai intézkedések
A Világgazdasági Intézet fontosnak tartja annak nyomon követését és összegyűjtését, hogy az Európai Unió
tagállamaiban milyen kormányzati intézkedések történnek úgy az egészségügy, mint a gazdaság területén
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Forrás: www.pexels.com
További információk az alábbi linken olvashatóak:
http://www.verseny.hunsakk.hu/szimultan/maroczy
-150.html

www.gazmag.hu

Rövid hírek
Könyvmegjelenések
a közelmúltban

Jennifer Garvey Berger:
Hogyan kerüljük el a vezetés elmecsapdáit?

A járvány az élet sok területét átírta, azonban szerencsére
a könyvkiadás nem áll le. 2020 első négy hónapjának
könyvmegjelenéseiből szemezgettük.

A cím kicsit csalóka, ugyanis a vezetés a könyv esetében
nemcsak a nagyvállalatok irányítását jelenti, hanem
az egyén életének szervezését, alakítását is. Épp emiatt
nem csupán menedzsereknek válhat hasznos olvasmányává, hanem lényegében bárki számára.

Juhos Gábor – Dankó Balázs:
Noir York City – Downfall
A motoros banda életét és kalandjait feldolgozó regény-trilógia harmadik része új izgalmakat hoz a Noir
York City univerzumának életébe.
Klemen Terézia – Margitay Zoltán:
Az operettkirály – Lehár Ferenc életútja
A világhírű operettszerző születésének 150. évfordulójának
alkalmából Lehár-emlékév kezdődött szülővárosában,
Komáromban. És a zeneszerző életét bemutató könyv
megjelenése sem véletlenül lett mostanra időzítve.
Mácza Mihály:
Életem emlékcserepei
Az ismert felvidéki történész városok fejlődése és történelmi szereplők életrajzai helyett ezúttal saját élettörténetét tárja fel az olvasóknak.
Ali Qassim Jawad - Andrew Kakabadse:
Vezetési intelligencia - a kiváló vezető 5Q-ja
Mi az intelligens vezetés titka? Kiből lehet intelligens
vezető? A szerzőpáros többezer szervezet és három kormány működésének átfogó vizsgálata alapján azonosította
a kiemelkedő vezetők öt legfontosabb készségét.
Michael Tai:
Kína és szomszédai
A világ legnépesebb országa napjainkban már az egyik
legerősebb gazdasággal is rendelkezik. A könyv bemutatja,
hogy érte ezt el, és milyen a viszonya a szomszédjaival,
vagy akár más globális szereplőkkel.

Damian Bradfield:
Kiáltvány a bizalomról
Az internet mára az életünk részévé vált. Azonban
ennek számos előnye mellett árnyoldalai is vannak.
Ezzel kapcsolatban vet fel érdekes kérdéseket a könyv,
rámutatva arra, hogy kerülhetjük el az online világ
veszélyeit.
Henry Farell - Abraham L. Newman:
Magánszféra és hatalom
A könyv témájában kicsit kapcsolódik az előzőhöz is,
ugyanis az információbiztonság jelentőségét mutatja
be az olvasóknak, hogy megismerhessék az információ
és a hatalom kapcsolatrendszerét és annak globális
jelentőségét.

Családbarát munkahely lett
a GazMag
A GazMag online magazin kiadásáért felelős GazMag
Tudományos és Ismeretterjesztő Egyesület 2020
januárja óta jogosult a Családbarát Munkahely
Tanúsító Védjegy bronz fokozatának használatára.
„A Családbarát Hely Tanúsító Védjegy olyan minősítési lehetőség a pályázó munkahelyek és szolgátató
helyek számára, amelynek elnyerésével a tanúsítvány birtokosa hiteles és minőségi értékelést kap
a családbarát működésről.” Bár nonprofit szervezet
vagyunk, törekszünk arra, hogy tagjaink és önkénteseink számára kedvező munkakörülményeket
biztosítsunk, melynek részét képezik a családbarát
megoldások is.
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Világ

Mindennapjaink
a járvány idején
Eredeti terveink szerint ezeken az oldalakon a Fiatal Közgazdászok
Országos Találkozójáról szóló beszámoló állt volna. Azonban a koronavírus-járvány 2019. év végi kitörése, majd 2020 márciusi magyarországi
megjelenése átírta a forgatókönyveket. Magazinunknál az élet lett az egyik
szerkesztő.
A 2019 novemberében a kínai Vuhan városában megjelenő és azóta világméretűvé váló járványt előszeretettel
hasonlítják az egy évszázaddal korábbi, 1918-1920-as
spanyolnátha járványhoz. Az új koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslatára SARS-CoV-2-re
keresztelték a korábbi SARS-CoV-val (Severe Acute Respiratory Syndrome - súlyos heveny légúti tünetegyüttes
vírusa) való rokonsága alapján. Az általa okozott betegséget COVID-19-nek (COVID: coronavirus disease - koronavírus okozta megbetegedés 2019) nevezik. Bár a vírus
fertőzőképessége kisebb, mint néhány azóta megjelenő
járványé, a hasonló vírusok terjedése sokkal könnyebben
és gyorsabban megy végbe, mivel a népességmozgás
és a mobilitás (akár üzleti, akár turisztikai céllal) nagyobb,
mint valaha.

Forrás:
www.pexels.com

Ebből kifolyólag nem véletlen, hogy a terjedés vis�szaszorításának és a járvány (lehetőségekhez mérten)
féken tartásának érdekében az országok a határok lezárásával, a rendezvények elhalasztásával vagy törlésével
és az emberek közötti fizikai kontaktusok számának
minimalizálásával akarják mérsékelni a veszteségeket
és veszélyeket. Ez nemcsak a kis helyi rendezvényeket
és konferenciákat érinti, elhalasztásra került többek
között a Tokiói Olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság is (a tervek szerint mindkettőt 2021-ben pótolják),
illetve idén nyáron fesztiválok sem lesznek. Ráadásul
nem csupán rendezvényekről maradunk le, de az ajánlások alapján a járvány idején aki csak teheti, ne hagyja
el otthonát, legfeljebb indokolt esetben (munkavégzés
és vásárlás céljából) mozduljon ki.
Na de mit tehetünk, ha otthon kell maradni? Nagyon
sokan átálltak távmunkára, többek között a közoktatás
és a felsőoktatás is online zajlik. A cégek nagy többsége
szintén – teljesen vagy részben (termelő vállalatoknál
a teljes átállás nem kivitelezhető) – otthoni munkavégzést
vezetett be. A vírus hatásairól, esetszámokról, gazdasági
következményekről elég sokat olvashatunk és hallhatunk
a különböző csatornákon, így most inkább egy-két ötletet
gyűjtöttünk össze a teljesség igénye nélkül, mit tehetünk
az otthonlét alatt.

Munka home office-ban

Forrás: www.pexels.com

6

Az egyik sarkalatos pont, hogy hogyan és mivel. Az alkalmazások tárháza széles, az elmúlt közel két hónap
során mi is kipróbáltunk néhányat. A hagyományos
megoldások mint telefon és e-mail természetesen működnek. Az értekezletek, prezentációk lebonyolítása

Világ
már nehezebb kérdés. A többség
a Google Hangouts/Google Teams–
Skype–Zoom hármas közül választ. Kis létszámú csoportok
esetén (10 fő alatt) a Hangouts
tökéletesen működik. A Teams kicsit nagyobb létszámra van szabva. Konferenciák megtartásához
a legtöbben a Zoomot választják,
azonban az alkalmazásban biztonsági rést fedeztek fel, emiatt
népszerűsége bizonyos szegmensekben visszaesett. Online
oktatáshoz a Google Classroom
és a Dobedu rendszerek a leginkább hasznos.

Bárkával a viharos
időkben
A vállalkozásfejlesztéssel és üzleti kapcsolatépítéssel
foglalkozó BNI Hungary az elsők között reagált a kialakult helyzetre és indította el BÁRKA kezdeményezését.
A „Bátran. Rendszerben. Kitartóan. Aktívan.” -sorozat
célja, hogy három kategóriában (magánélet, üzleti élet,
menedzsment és cégvezetés) segítse az érdeklődőket
a legkülönfélébb témákat felvonultató ingyenes előadások segítségével. Időgazdálkodás, stratégiai tervezés,
stresszkezelés, válságkommunikáció, könyvelés, végrendelet-készítés, stílustanácsadás, online adminisztráció
és számos egyéb terület előkerült vagy fog sorra kerülni
a jövőben. A BÁRKA mindenki számára nyitott, további
információk a https://dobeducom/
barka/ oldalon találhatók.

www.gazmag.hu

Forrás: www.pexels.com
Heti rendszerességgel péntekenként, egy-egy téma
kapcsán (például: bor és irodalom kapcsolata, tudatos
borfogyasztás, bor és étel párosítások) zajlik beszélgetés. A kóstolandó borok listáját előre meghirdetik, hogy
az érdeklődők beszerezhessék azokat (a heti egy vásárlásuk alkalmával, vagy a járvány miatt soha nem látott
népszerűségnek örvendő webshopos rendelés által)
az online kóstolás idejére.
Később többen is tartottak, tartanak hasonló rendezvényeket, például Bock József (Bock Pincészet, Villányi
borvidék) is egy online kóstoló során mesélt életéről 72.
születésnapja alkalmából.
Tóth Marcell

Borkóstolás
online
Az online meeting és az önképzés
mellett a kikapcsolódásra is kell
időt szakítani. Bár több online koncertre is volt már példa, a gasztronómia távmegoldással igencsak egyedi ötlet. Elsőként Kamocsay Ákos
(Hilltop Pincészet, Neszmélyi borvidék) eseményeivel találkoztunk.

Forrás: www.pexels.com
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Környezet

Magazinunk ökológiai
lábnyoma 2019-ben
„Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot, gondoljon a természetre!” Ez a mondat minden egyes GazMag-lapszám elején
szerepel. A zöld betűkkel megjelenített felirat arra hívja fel az olvasók figyelmét, hogy ne nyomtassák ki fölöslegesen
az újságot, elektronikus úton is elolvashatják azt. A GazMag tehát környezettudatosságra buzdítja az olvasókat és
igyekszik maga is fenntarthatóan működni. Ezt azonban nemcsak hangoztatjuk, hanem mérjük is. Ennek érdekében
évente kiszámoljuk a magazin ökológiai lábnyomát.
De mi is az ökológiai lábnyom? Az ökolábnyom egy
olyan mutatószám, ami kifejezi azt, hogy adott technikai hatékonyság mellett mekkora igényt támasztunk
bolygónk természeti erőforrásaival szemben annak érdekében, hogy megszokott fogyasztásunkat biztosítani
tudjuk. Az ökológiai lábnyom mértékegysége a globális hektár (gha), mely meghatározható a Föld összes
biológiailag produktív hektárjának átlagos értékeként.
A mutató mikro- és makroszintű mérőszámként is használ-
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ható, hiszen kiszámítható országokra, régiókra, városokra,
egyes emberekre, vállalkozásokra, termékekre is. Sőt
az ökológiai lábnyomra szükség van egy másik mutatószám,
a Happy Planet Index (Boldog Bolygó Index), azaz a HPI
kiszámításához is.
A Föld Napját április 22-én tartják, a GazMag pedig erre
a napra időzíti előző évre vonatkozó ökológiai lábnyomának kihirdetését. (A Föld Napja nem keverendő

Környezet
össze az általában március utolsó szombatjára eső
Föld Órájával – melyhez szerkesztőségünk minden
évben csatlakozik.) Először 2013-ban számoltuk ki az előző évi környezetterhelésünket. A cél az, hogy magazinunk működése az egy főre vonatkoztatott határérték (biológiai kapacitás) alatt maradjon. Ez az érték
körülbelül 1,7 globális hektár/fő, azaz ha minden
földlakó ökológiai lábnyoma ekörül vagy inkább
ez alatt lenne, az azt jelentené, hogy csak addig nyújtózunk, ameddig a takarónk ér. Sajnos ez nem így van,
a bolygó lakos-sága olyan mértékben éli fel erőforrásait,
hogy azok megújulásához közel két Földre lenne szükségünk.
A GazMag szerkesztősége igyekszik e téren példát mutatni, ami eddig szerencsére sikerült. 2019-ben 1,15
globális hektár/fő volt a ránk eső érték, tehát szerkesztőségünk többnyire sikeresen óvta a Föld erőforrásait munkavégzése során.
A fenti ábrán a GazMag ökológiai lábnyomának évenkénti változása szerepel. Jól látszik a növekvő tendencia,
ami érthető, hiszen 2011-ben egy párfős, többnyire
helyi témákkal foglalkozó kis szerkesztőség voltunk,
az évek során azonban létszámban és témáinkban is

www.gazmag.hu

sikerült bővülni A piros vonal azt az előrejelzést mutatja,
mely szerint a növekvő tendencia az eddigi ütemben
folytatódik, és közelíti a biológiai kapacitás szintjét.
A zöld vonal egy optimistább forgatókönyv, eszerint
stabilizálni tudjuk jelenlegi fogyasztási szintünket.
A sárga vonal utólag került bele az ábrára és azt mutatja,
hogy a koronavírus hatásai hogyan befolyásolják majd
ökológiai lábnyomunk változását. Ez alapján 2020-ra
(a közlekedés és a fogyasztás visszaesése miatt) csökkenést prognosztizál a kutatásunk, míg 2021-re, a veszélyhelyzet lecsengése után kisebb megugrás várható.
A területenkénti bontást vizsgálva nem meglepő módon
az ökológiai lábnyomunk több mint felét az energiafelhasználás adja. Ez egyrészt abból adódik, hogy az online
magazin tartalma digitális eszközökkel kerül előállításra,
másrészt a közlekedési eszközök energiafelhasználása is
növeli ezt az értéket. A beépített terület is jelentős szeletet tesz ki a mutató értékéből. Bár saját irodánk még
nincs, a szerkesztőség tagjainak otthoni munkavégzése
során használt területével számoltunk ebben az esetben. Minimális papírfelhasználásunknak köszönhetően
az erdőlábnyom lényegében elhanyagolható.
Tóth Marcell
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Tudomány

Edu Uni - Szlovákiai Magyar
Fiatalok a Felsőoktatásban
A felvidéki Impulzus Társulás Ifjúságszociológiai projektjén belül kérdőíves felmérést hirdetett a TéKa (Szlovákiai
Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása) és a Diákhálózat társszervezésében. A projekt egy online
kérdőívre épül, mely a szlovákiai magyar fiatalokat, jellemzően egyetemistákat hivatott kutatni.
A felmérés célja a szlovákiai magyar egyetemisták
és főiskolás hallgatók helyzetének a feltérképezése.
Az eredmények többek között hozzásegítenek a fiatalok
tehetséggondozásának a fejlesztéséhez. A magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával megvalósuló kutatás anonim módon, önkéntes alapon valósul meg. A felmérést olyan műhelymunka előzte
meg, mely során a kutatást végző, tudományos pályájuk

elején járó fiatalok tapasztalt szakemberek vezetésével elsajátították a kutatómunkához szükséges ismereteket, valamint összeállították a jelenleg használt
kérdőívet. A kérdőíves felmérés célja legalább 700
kitöltött kérdőív, miáltal egy átfogó képet kaphatunk
a felsőoktatásban részt vevő szlovákiai magyar fiatalok helyzetéről, motivációiról, kihívásairól és jövőképéről. Mivel a szlovákiai magyar egyetemisták egy
része nem Szlovákiában tanul, így a kutatást végző szervezetek fontosnak tartják,
hogy az üzenet eljusson Magyarországra,
az itt tanuló felvidéki hallgatókhoz is.
A felmérés résztvevői – az e-mail címük megadásával – egy nyereményjátékba is bekapcsolódhatnak, melynek során a kitöltők között értékes
nyeremények kerülnek kisorsolásra.
A szervezők kérik a civil szervezeteket, intézményeket és magánszemélyeket, hogy segítsenek
eljuttatni az online kérdőívet a szlovákiai magyar
egyetemi és főiskolás hallgatókhoz.
Az Edu Uni – Szlovákiai Magyar Fiatalok a Felsőoktatásban kérdőív az alábbi linken elérhető:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc22AACHaai4j7jEg8YIOPm8We3m6TOCrMsXbTVSsIgwALljQ/viewform
A szóban forgó Ifjúságszociológia Műhelymunka
projektről és a szervezetről bővebb információhoz az Impulzus Társulás Facebook-oldalán, valamint az alábbi weboldalán juthatnak
az érdeklődők: www.impulzus.sk
Bajcsi Ildikó
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Könyvbemutató – Mácza
Mihály: Életem emlékcserepei
2020. január 28-án Komáromban, az Arany 17 Rendezvényközpontban került sor a Komáromi Klapka György Múzeum
Múzeumbarát Körének rendezvényére, melynek témáját Mácza Mihály legújabb könyve szolgáltatta.
Mácza Mihály felvidéki magyar történész, az Észak-Komáromban található Duna Menti Múzeum nyugdíjas munkatársa számos tudományos igényességű és ismeretterjesztő helytörténeti könyv után saját életét és annak
emlékcserepeit vetette papírra. A könyvbemutató során
a Duna Menti Múzeum történésze, Galó Vilmos beszélgetett a szerzővel.

Forrás: www.pexels.com

A bemutatásból kiderült, hogy a Kassán született Mácza
Mihály nemesi származású, ezt a címet a család I. Lipóttól
kapta. Pozsonyban töltött egyetemi évek, cseh területen töltött sorkatonaság és a Csemadoknál Pozsonyban
betöltött munkakör után, az 1968-as prágai tavaszt
követően (és részben annak következményeként)
kellett elkerülnie Pozsonyból és kötött ki Komáromban,
ahol azóta is él.
Mácza Mihály elmondta, hogy a családjától leginkább
a tartását örökölte meg. Nem gazdag nemesek voltak,
és nem is hadakoztak, a címerükben is egy békegalamb
szerepel. A pozsonyi évekről elmondta, hogy némileg
dacból a történelem szak mellé a magyar szakot is felvette. A felvételi könnyű volt, ugyanis szlovák anyanyelvű
oktatókkal kellett magyarul beszélgetnie. Helyesírásának fejlesztése céljából magyarországi magyarok között
keresett levelező partnert, a túljelentkezés után végül
7 emberrel folytatta hosszabban. Az egyetemen a kedvenc
oktatója Purczell Lajos volt.
Hobbijai közül az éneklést és a sakkot emelte ki. A mai
napig aktívan énekel az észak-komáromi Concordia
Kórusban. Sakkból nemzetközi versenyeken is indult,
de leginkább a katonaságnál profitált ebből, ugyanis
mivel a hadosztályt képviselte a versenyeken, többet
utazott és kedvezményeket is kapott. Ehhez hasonlóan profitált a hadsereg néptáncos eseményein való aktív
részvételért.

Komáromba kerülése után egyből a Duna Menti Múzeumban helyezkedett el, ahol 45 éve dolgozik. Megalapította
a helyi Múzeum Barátok Körét, több mint 20 könyvet
és több mint 100 cikket, tanulmányt írt. 1989 előtt nem
vehetett részt a politikai életben. A rendszerváltást követően helyi képviselő és észak-komáromi alpolgármester
is volt. Lett volna lehetősége feljebb is lépni, a kulturális
minisztériumba is javasolták, de végül úgy döntött, hogy
marad a szakmában.
Mácza Mihály a beszélgetés végén kitért arra is, hogy
az életútja megírása után egyelőre nincs konkrét terve arra vonatkozóan, hogy mi lesz a következő műve,
de a munkát nem szeretné abbahagyni.
Tóth Marcell

2020. tavasz - 10. évfolyam 1. szám
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Qatch: A kézilabda teqballja
2020. február 1-jén és 2-án Budapesten rendezték meg a sportág történetének első férfi világbajnokságát.
A rangos esemény apropóján került sor január 28-án a Media-get-together nevű rendhagyó sajtótájékoztatóra.
De mi is az a qatch? Ahogy a címben már utaltam rá,
a kézilabda teqballja. Szó szerint, hiszen ezt a játékot is teqball-asztalon játsszák, csak foci helyett épp

kézilabdás (és nyomokban asztaliteniszes és röplabdás)
elemekkel. Háromfős csapatok mérkőznek meg egymással,
a pingponghoz hasonló módon két-két fő áll fel az asztal
két oldalán, azonban van egy harmadik csapattag is,
aki az ellenfél térfelén próbál labdát szerezni. A szerepek
folyamatosan változnak, így a hagyományos kézilabdával
ellentétben itt nincsenek fix posztok.
A rendhagyó sajtótájékoztató keretében a média képviselői számára lehetőség nyílt kipróbálni a játékot. Bár
gimnázium óta a kézilabdával csak nézőként kerültem
kapcsolatba, magam is éltem a lehetőséggel. A kezdeti
szárnypróbálgatások alapján kijelenthetjük, hogy nagyban
javítja a magyar esélyeket, hogy nem az újságírók alkalmi
csapata képviselte Magyarországot a hétvégi versenyen,
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mindenesetre a rövid próbajáték során szinte mindenkinek elnyerte a tetszését a qatch. Mivel a test-test elleni
küzdelem nem megengedett, így nemcsak robosztus
testfelépítésű hórihorgas játékosoknak, hanem bárkinek kellemes időtöltés lehet az új sportág.
Mivel a robbanékonyság és a csapatmunka egyaránt fejleszthető
vele, így kiegészítő sportágként
is alkalmazható.
Mivel a budapesti világbajnokság
az első ilyen jellegű torna, így
az előzetes esélyekről nem sokat
lehetett tudni. Neves játékosokból ugyanakkor nem volt hiány,
ugyanis a vasárnapi finálé előtt
egy gálamérkőzés keretében
a strandkézilabda válogatott tagjai mérték össze erejüket magyar kézilabda válogatott korábbi
és jelenlegi tagjaival: a strandon játszott változat összeszokott csapata John András, Hajdú
Péter és Zakics Bence ellenfelei
a 179-szeres válogatott Harsányi
Gergely, a 112-szeres válogatott Vadkerti Attila, valamit
a magyar válogatottban a nemrég véget ért Európa-bajnokságon szereplő Tóth Ádám voltak.
A 2020-as Qatch Világbajnokság első játéknapján a csoportmérkőzésekre és a negyeddöntőkre került sor február
1-jén a MOM Sport Csarnokban. A második napon, február
2-án az elődöntők, a bronzmérkőzés, a gálamérkőzés,
és a döntő alkotta a programot a Sterbinszky Amália
Kézilabdacsarnokban.
A Budapesten lebonyolított I. Qatch világbajnokságon 16
válogatott állt asztalhoz, három kontinensről. Egyiptom
és Pakisztán mellett, Oroszország, Románia, Portugália, Ukrajna, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Szerbia,

Sport
Montenegró, Észak-Macedónia, Görögország, Ciprus, Horvátország, Lengyelország és Magyarország legjobbjai
mérték össze tudásukat. A február 1-jén szombaton megrendezett csoportkör lebonyolításához tartozik, hogy egy
nyert szettig tartottak a mérkőzések a rengeteg összecsapás miatt. A 16 csapatos eseményen a házigazda magyar
válogatott magabiztos győzelmekkel zárta a csoportkört,
majd a középdöntőt is.
A vasárnapi elődöntőknek és a helyosztóknak már a Sterbinszky Amália Sportcsarnok adott otthont. A bronzmeccs
és a döntő már két nyert szettig tartott. Az elődöntő
során a házigazda magyar válogatott a portugál gárdával
mérkőzött meg. A Pálos Gábor, Széles László és Zöldy
Tamás összeállításban játszó csapat magabiztosan, 2:0-ra
nyerte meg a találkozót, és jutott a fináléba. A másik ágon
Szerbia csapott össze Oroszországgal és győzött 2:0-ra.
A bronzmeccsen három kiélezett szett végén az oroszok
nyakába került a medál.
A magyar-szerb döntőben a “vendég” csapat kezdett
jobban, azonban a döcögős kezdés után a magyar trió
vette át az irányítást. Bár mindkét szettet szoros és izgalmas labdamenetek alkották, a 2-0-ás eredmény azt

www.gazmag.hu

jelentette, hogy a magyar válogatott tagjai otthon tartották a trófeát, és ezzel a sportág első világbajnoka
Magyarország lett!
„Nagyon jó érzés világbajnoknak lenni. Ráadásul nem úgy
léptünk pályára a fináléban, hogy mi vagyunk az esélyesek. Apróságok döntöttek ma, hiszen hiába kezdtük jól
a meccset volt, hogy nekünk kellett futni az eredmény
után. Az egyik szerb előnynél változtattunk a védekezésünkben és ennek meglett a gyümölcse az utolsó játszmában. Reméljük, hogy ez sokat fog számítani a sportág
magyarországi népszerűsítésében is. Örültünk neki, hogy
ennyien kijöttek, mert fantasztikus hangulatban játszhattunk. Elképesztően jó volt a szervezés is, ötletes volt
a helyszín, nagyon jó érzéssel zárjuk a hétvégét.”- mondta
Széles László, a világbajnok csapat játékosa.
A qatch népszerűsítése céljából az angyalföldi aréna
közönsége gálamérkőzést is láthatott, melyen a kézilabda
válogatott tagjai és a strandkézilabda-válogatott játékosai
mérték össze erejüket. A közönségszórakoztató mérkőzést
a standkézilabda-szakág alkalmi csapata nyerte meg.
Tóth Marcell

2020. tavasz - 10. évfolyam 1. szám
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A komáromi postagalambsport története
2020. február 25-én Komáromban, az Arany 17 Rendezvényközpontban
került sor a Komáromi Klapka György Múzeum Múzeumbarát Körének rendezvényére, amelyen Saláth János tartott előadást
a komáromi postagalambsport és postagalamb-tenyésztés
történetéről.
Saláth Jánost gyerekkora óta érdekli
a postagalambozás és annak történeti háttere. Kutatóként az emúlt
éveben foglalkozott aktívaban ennek
komáromi vonatkozásaival, melyről a tervek
szerint az idei év végére könyve is melenik.
Az előadó elmondta, hogy a postagalambok alkalmazása több ezer éves történetre tekint vissza, hiszen már
a mezopotámiai Gilgames-eposzban és a római birodalom
írásos dokumentumaiban is található rá utalás.
Komáromban két híres galambfajta van: a komáromi postagalamb és a komáromi bukó. Ez utóbbi a helyi értéktár
részét képezi és arra is vannak kezdeményezések, hogy
Hungarikummá váljon.
Európában az 1800-as évek második felében kezdtek el
alakulni a postagalambokkal foglalkozó klubok, egyesületek. Magyarországon az 1882-ben Budapesten megalakult
Columbia-kör volt ennek az úttörője (a szervezet 1936-ban
megszűnt, helyette jött létre a Hungária Postagalamb
Tenyésztők Országos Szövetsége). A komáromi egyesületekre vonatkozó források eléggé hiányosak, mert
az első világháborút követően csehszlovákiai klubok alá
tartoztak, így ebből a korból magyar nyelvű dokumentum
elenyésző mennyiségben található. Az. első bécsi döntést
követően 1939-ben Komáromban alakult meg a Klapka
György Postagalambsport Egyesület.
A postagalamb azonban hosszú évekig nem elsősorban sportteljesítményéről volt ismert, hanem katonai
funkciót is betöltött. Az 1848/49-es forradalomban
való szerepe több irodalmi műben említésre került.
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Kép forrása:
www.facebook.com/Komáromi-Bukó-Fajtaklub
A források szerint 1871-ben Komáromban már állandó katonai postagalamb állomás is működött.
A postagalambok a legtöbb országban a hadsereg kötelékébtartoztak 1960-ig. Ma is több ország hadseregé
nek kötelékében vannak postagalambok, de jelentőségük
a hadviselésben a modern technológia vívmányainak
elterjedése miatt már elenyésző.
Komáromban a második világháború után stabilitás volt
jellemző a postagalambászatban. Főleg Észak-Komáromban élte fénykorát ez a tevékenység, hiszen új egyesület
alakult, klubház épült és Olimpiákon, Szpartakiádokon
és országos kiállításokon is jól szerepeltek, többször
győztek is.
A postagalambászat napjainkban sem tűnt el. Bár
a sikerkorszak nagyjai már idősek, jelenleg is vannak élversenyzők: Dél-Komáromban Pusztai László
és Herold Attila, Észak-Komáromban pedig Bugyi István
és Dömötör János a legsikeresebbek.
Tóth Marcell

A fertőzés elkerülése érdekében az ENSZ Egészségügyi
Világszervezete (WHO) iránymutatását érdemes követni.

Tisztálkodással és az egymás közötti érintkezéssel kapcsolatos ajánlások
Néhány egyszerű higiénés szabály betartásával jelentősen csökkentheti az esélyét annak, hogy
elkapja a fertőzést. Igaz ez nemcsak az új koronavírusra, hanem a szezonális influenzára is,
hiszen mindkét betegségnél hasonló a fertőződés útja.
•

Mosson gyakran kezet, lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% alkohol-tartalmú
kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti, és az ujjai közötti
területekre is.

•

Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére. Szellőztessen gyakran,
fogyasszon elegendő vitamint, mozogjon rendszeresen a szabadban.

•

Tüsszentés és köhögés esetén használjon papírzsebkendőt, azt azonnal dobja ki
a szemetesbe, majd alaposan mosson kezet.

•

Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje az érintkezés minden formáját.

•

A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit,
a baráti ölelést tanácsos mellőznie.

•

Lázzal járó betegség esetén telefonon jelentkezzen orvosánál, számoljon be
a tüneteiről, illetve ha a közelmúltban külföldön járt, akkor arról is. Ne menjen el
személyesen a váróterembe, rendelőbe, ha új koronavírus-fertőzéssel érintett területen
járt vagy onnan érkezett.

•

Kerülje el az élő vagy levágott állatokat forgalmazó piacokat olyan helyeken, ahol
az új koronavírus járványt okozott.

•

Ne fogyasszon nyers vagy nem megfelelően hőkezelt, állati eredetű élelmiszert.

•

Az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést, azonban ha valaki
igazoltan megbetegedett, abban biztosan segít a viselése, hogy ne terjessze a vírust
egy-egy tüsszentéssel vagy köhögéssel. Amikor beteget ápol, szintén csökkentheti
a fertőződés kockázatát, ha viseli az egészségügyi maszkot.

Utazással kapcsolatos ajánlások
•

Az új koronavírus-fertőzésre tekintettel gondolja át utazással kapcsolatos
szokásait, terveit.

•

Utazás előtt – az aktuális közlekedési helyzeten, a szállás, és egyéb lehetőségeken
felül - tájékozódjon arról, hogy az adott helyen milyen a járványügyi helyzet.

Nyitvatartás
Kedd, Szerda:
18:00 - 20:00
MKT Szakkönyvtár

