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 A szeptember idén is gyorsan elszaladt. 
Nemcsak a tanév kezdődött el az év kilencedik 
hónapjában, hanem az ősz is. Csillagászatilag és az 
időjárás tekintetében egyaránt.
 Az elmúlt hónap azonban nemcsak 
a szüretről szólt, hanem számos érdekes 
esemény is megrendezésre került. Az 53. 
Közgazdász-vándorgyűlésnek Miskolc volt a 
házigazdája, Budapesten a 8. Európai Kisvárosi 
Kongresszust, Győrben pedig a maratoni kajak-
kenu világbajnokságot látták vendégül. A Kutatók 
Éjszakája rendezvénysorozatához az idei évben is 
számos fővárosi és vidéki helyszín csatlakozott. 
Többek között ezekkel a témákkal is foglalkozunk 
ebben az lapszámban.
 Az októberi újsághoz minden olvasónknak 
kellemes időtöltést kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!
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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

A térségek versenyképességéről Szegeden
Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása 
és újraiparosodása. Ezzel a címmel szervez kétnapos 
tudományos konferenciát október 13-14-én Szegeden 
az SZTE Gazdaságtudományi Kara. A tanácskozáson 
előadást tart többek között Kovács Árpád, az 
MKT és a Költségvetési Tanács elnöke, a Szegedi 
Tudományegyetem egyetemi tanára, Török Ádám 
akadémikus, az MTA főtitkára, az MKT alelnöke, Czakó 
Erzsébet, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, 
az MKT Ipari és Vállalkozási Szakosztályának elnöke, 
Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem egyetemi 
tanára és Lengyel Imre, Szegedi Tudományegyetem 
egyetemi tanára is. A konferencia részletes programja 
a http://www.eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/
konferenciak-workshopok/tersegek-versenykepessege/
konferenciafelhivas/konferenciafelhivas linken elérhető. 
A tanácskozáson a részvétel ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www2.eco.u-
szeged.hu/conference2015/ oldalon lehet.
(Forrás: www.mkt.hu)

Konferencia a költségvetés folyamatairól
A Költségvetési Tanács számára készített 
háttértanulmányok bemutatására szervez közös, 
szakmai konferenciát 2015. október 13-án, kedden 
10 órától Budapesten, a Budapest Gazdasági Főiskola 
Aulájában (Budapest V., Markó u. 29-31.) a Költségvetési 
Tanács Titkársága és a Magyar Közgazdasági Társaság.

A tanácskozáson Kovács Árpád MKT- és KT-elnök 
menyitóbeszédét követően a Költségvezési Tanács 
számára a különböző elemző intézetek legfrissebb 
munkáit ismerheti meg a hallgatóság Vincze János, az 
MTA KRTK tudományos tanácsadója, Vértes András, 
a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke és Virovácz Péter, 
a Századvég Gazdaságkutató Zrt. kutatásicsoport-
vezetője előadásában. A következő blokk témáját a 
Magyar Nemzeti Bank és az Állami Számvevőszék által 
a Költségvetési Tanács számára készített elemzések 
adják, Baksay Gergely, az MNB igazgatója és Pulay 
Gyula, az ÁSZ felügyeleti vezetője, számvevő igazgatója 
prezentálásában. A konferencia zárásaként egy 
elemzői kerekasztal-beszélgetést hallgathatnak meg a 
résztvevők Madár István (Portofolio.hu), Gárgyán Eszter 
(Citibank), Tóth Gergely (egyetemi docens) és Tardos 
Gergely (OTP Bank) közreműködésével.
(Forrás: www.mkt.hu)

Gyászhír
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Horváth Gyula 
professzor, az MTA KRTK tudományos tanácsadója 
(korábban az MTA Regionális Kutatások Központjának 
15 évig volt főigazgatója), a PTE egyetemi tanára, az 
MTA doktora tragikus hirtelenséggel elhunyt. Október 
4-én lett volna 64 éves.
Temetése 2015. október 15-én 12 órakor lesz a pécsi 
központi temetőben.
(Forrás: www.rkk.hu)

Horváth Gyula egyik utolsó nyilvános előadása a 
Fiatal Regionalisták IX. Konferenciáján történt, ennek 
beszámolója a GazMag 2015. júliusi számában 
olvasható.
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Rövid hírek

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei 
az ország különböző városaiban

2015. október 14. szerda, 15:00
Szabó Péter: Tudós elődeink nyomában Kuba szigetén
MTA KRTK RKI NYUTO Előadóterem
9022 Győr, Liszt F. u. 10.

2015. október 14. szerda, 16:00
Lóczy Dénes: Ősi árvízek nyomában az orosz altájban
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

2015. október 21. szerda
A Duna-völgyi Osztály és a Pannon Borklaszter közös 
rendezvénye
Uj trendek a szőlészet-borászatban és a borturizmusban 
- tudományos konferencia
PTE KPVK A/52
7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.

2015. október 21. szerda, 18:00
Gőgös Norbert: Albán körkép
1 nép 2 országa - Albánia és Koszovó
Millenáris, Makadám Mérnök Klub
1024 Budapest, Lövőház u. 37.

2015. október 22. csütörtök, 14:00
Segyevy Dániel: Térképművek Trianon árnyékában
Magyarország néprajzi térképe (1918)
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet I. emeleti 
Tanácsterem
1112 Budapest, Budaörsi út 45.

2015. október 26. hétfő, 18:30
Liptay Balázs: Izland
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Egerben lesz a Magyar Regionális Tudományi Társaság 
XIII. Vándorgyűlése
Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990–2015
Eger, 2015. november 19–20.
A vándorgyűlés ebben az évben Közép- és Kelet-
Európa területi folyamatait kívánja megvitatni 
a rendszerváltozástól napjainkig. A rendezvény 
házigazdája az Eszterházy Károly Főiskola lesz. A 
plenáris ülésen előadást tart Jouke van Dijk, az Európai 
Regionális Tudományi Társaság elnöke, Daniela L. 
Constantin, a Román Regionális Tudományi Társaság 
elnöke, Tomasz Komornicki a Maria Curie-Sklodowska 
Egyetem professzora és James W. Scott, a Kelet-
finnországi Egyetem professzora. Mellettük neves 
hazai kutatók és gyakorlati szakemberek Kelet-Közép-
Európa területi fejlődésének különböző aspektusait, 
kapcsolódó területeit járják körül. A második napon 
tizenkét szekcióban folytatódik a tanácskozás. A 
programtervezet és a szekcióelőadással jelentkezés 
végett kérjük kattintson a tovább feliratra. Az előadással 
jelentkezés határideje: 2015. október 15.

A konferencia felhívása és részletes programja a
http://www.mrtt.hu/vandorgyules2015eger.html 
honlapon érhető el.
(Forrás: www.mrtt.hu)

Az MTA KTI következő szemináriumai
Október 15. csütörtök 14:00
Lackó Mária: A dolgozó korú népesség halálozási rátáinak 
különbözősége Kelet-, Közép és Nyugat-Európában – egy 
kvantitatív elemzés

Az intézet gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai 
szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt 
álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása.
Programszervező: Kőrösi Gábor
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 
45.804-807-es előadóterem.
(Forrás: www.mtakti.hu)
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53. Közgazdász-vándorgyűlés

 A nap utolsó előadása Kovács Árpád nevéhez 
fűződik. A Magyar Közgazdasági Társaság elnöke (aki a 
Költségvetési Tanács elnöke is egyben) a jóléti kiadások 
növekedését prognosztizálta. Elmondta, hogy az állami 
újraelosztás mértéke Magyarországon jelentősen 
meghaladja az OECD-átlagot, a visegrádi országokhoz 
viszonyítva pedig láthatóan jóval magasabb. A 
szakember szükségesnek tartja a növekedési képesség 
erősítését, mivel szerinte ez szükséges a GDP-arányos 
államadósság csökkentéséhez.

 A pénteki napon a szekcióüléseké volt a 
főszerep. (A külgazdasággal valamint a klímaváltozással 
foglalkozó szekciókról részletesen is olvashatnak ebben 
a lapszámban.) A szombati plenáris ülés a 13 pénteki 
szekcióelnök beszámolójával indult.
 Ezután következett Varga Mihály előadása. 
A nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy „fel 
kell készülni az esős napokra”. Előadása azonban nem 
volt ennyire borús, hiszen az államháztartás hiányának 
csökkenéséről, és a kormány által megcélzott középtávú 
3 %-os növekedésről beszélt. Szintén fontos prioritás a 
nulla hiányú költségvetés. Kitért arra is, hogy egy másik 
cél, a bürokrácia csökkentése „elég bürokratikusan 
halad”. A miniszter úgy látja, hogy a magyar gazdaság 
várhatóan a mostani, növekvő pályán marad.
 Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi 
közigazgatásért felelős államtitkára arról beszélt, hogy 
milyen a jó állam. Elmondása szerint a jelenlegi reformok 
célja, hogy a közigazgatás ne csak passzív szemlélője 
legyen a folyamatoknak, hanem szükség esetén az 
alakítója is. Az erős, szolgáltató állam megvalósulását 
pedig közös érdeknek tartja.
 Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 
úgy véli, hogy jól működő bankrendszer nélkül nem 
lehetséges a tartós, 3 % fölötti gazdasági növekedés.

 A konferencia szeptember 3-án, csütörtökön 
ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melyen a Magyar 
Közgazdasági Társaság Közgazdász Életműdíjat 
adományozott Kopátsy Sándornak. Ezt követően vette 
kezdetét a három napos szakmai program. A plenáris 
ülés első előadója Csányi Sándor volt. Az OTP Bank 
elnök-vezérigazgatójaként és a Magyar Labdarúgó 
Szövetség elnökeként is ismert szakember ezúttal a 
bankvezér szerepében volt jelen a rendezvényen, és a 
magyar bankszektor kilátásairól beszélt. Elmondása 
szerint a bankszektorban és az ingatlanpiacon is javulás 
tapasztalható a válság óta, de az előrelépés még nem 
olyan jelentős. Úgy gondolja, hogy a vállalati hitelezés 
jövő évben éri el a mélypontját, utána növekedés 
várható, és előreláthatóan öt éven belül érjük el a 
nemzetközi szintet. Problémának tartja, hogy hazánk 
tőkevonzó képessége nem túl kedvező, a bankszférában 
történt állami beavatkozásokat pedig túlzónak tartja. 
Természetesen szót ejtett saját pénzintézetéről, az 
OTP-ről is, melyet a banki innovációk terén nemzetközi 
kitekintésben is jónak tart.
 Szabó László a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hazánk 
külgazdaság-orientált külpolitikájának eredményeit 
méltatta. Elmondása szerint ennek is köszönhető, hogy 
Magyarország exportja az előző évben 4 százalékkal 
bővült. A kormány célja, hogy az export aránya a GDP-hez 
mérten nálunk legyen a legmagasabb az EU-tagállamok 
közül.
 Balog Ádám tavaly még az MNB alelnökeként 
tartott előadást a Közgazdász-vándorgyűlésen, az idei 
évben pedig már az MKB Bank elnök-vezérigazgatójaként 
tette meg ugyanezt. Elsősorban a hazai bankszektor előtt 
álló kihívásokról beszélt, megemlítve a digitális bankolás 
lehetőségeit és az ágazatot érintő innovációkat is. 
Elmondta, hogy az MKB megteszi a szükséges lépéseket 
a költség- és mérlegoptimalizálásra, és felkészült arra, 
hogy tartsa a lépést a kor kihívásaival.

2015. szeptember 3. és 5. között immár 53. alkalommal került sor a Magyar Közgazdasági Társaság legnagyobb 
rendezvényére, a Közgazdász-vándorgyűlésre. A helyszín ezúttal Miskolc volt.
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Tóth Marcell

 Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 
úgy véli, hogy jól működő bankrendszer nélkül nem 
lehetséges a tartós, 3 % fölötti gazdasági növekedés. 
Elmondta, hogy bár minden bank azt hangoztatja, hogy 
fontos számukra ez az ország, nem mindenki cselekszik 
eszerint, a Magyarországon jelen lévő nyolc univerzális 
bankból hatot lát aktívnak, a többi passzív. Kitért arra 
is, hogy a jelenlegi hitelkeresleti adatok csalókák, mivel 
a bankok „kirekesztenek az ajtón egy csomó vállalatot”, 
így a tényleges hitelkeresletet nem látják.
 Az Állami Számvevőszék elnöke, Domonkos 
László a költségvetési konszolidáció eredményeiről 
és kockázatairól beszélt a hallgatóságnak. Meglátásai 
szerint az állammenedzsment továbbfejlesztésére 
van szükség, és a közpénzek minden egyes forintja 
elé eredményességi célt kellene kitűzni, és ennek 
megvalósulását ellenőrizni is kellene.

 A konferencia utolsó előadójaként Patai 
Mihály lépett a pulpitusra. Az UniCredit Bank elnök-
vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke 
szerint nem történt kiegyezés a kormányzat és 
a bankrendszer között. Hiába tőkésítették fel az 
anyabankok 4,5 milliárd euróval a magyarországi 
leánybankokat, a szektor helyzete továbbra is nehéz. 
Elmondása szerint az elmúlt időszak brókerbotrányai és 
bankcsődjei sokkal komolyabb terhet jelentenek a piac 
szereplőinek, mint amennyit a bankadó egy részének 
elengedésével nyertek. Az MKT alelnöki tisztségét is 
betöltő szakember bírálta bankszférába történt állami 
beavatkozásokat.
 A konferencia zárásaként Kovács Árpád, az MKT 
elnöke megköszönte mindenkinek a részvételt és a 
három napos munkát, egyben bejelentette, hogy jövőre 
Kecskemét lesz a házigazdája az immár 54. Közgazdász-
vándorgyűlésnek.
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 Latin-Amerika gazdasági fejlődéséről Pólyi 
Csaba beszélt a hallgatóságnak, aki brazíliai magyar 
nagykövetként jó ismerője a térségnek, amely nagyjából 
21 millió négyzetkilométeren terül el, és 628 millió 
lakossal rendelkezik. A gazdasági potenciálját az 
is mutatja, hogy Argentína, Brazília és Mexikó is 
tagja a G20-nak. Elmondta, hogy a térséget politikai 
sokszínűsége ellenére a demokráciák jellemzik, és 
a földrész atomfegyver-mentes övezet. A legtöbb 
országban a középosztály megerősödött az utóbbi 
években. A térség államainak azonban több problémával 
is szembe kell nézniük, az erőszak, a korrupció és a 
drogkereskedelem számos nemzet számára régóta 
gondot okoz. A térség országai rendszeresen próbálnak 
valamilyen integrációs együttműködést kialakítani, 
de ezekből a kezdeményezésekből hiányzik az átütő 
erő, nem nőtt még ki egy EU-hoz hasonló képződmény. 
Ebben a kontinens földrajzi széttagoltságát is gátló 
tényezőként említette.
 A szekció utolsó előadása rendhagyónak 
számított, Pantl Péter, a Hell Energy Magyarország Kft. 
kommunikációs és marketingvezetője ugyanis a cég 
termékeiből adott kóstolóval is fokozta a hangulatot. 
Természetesen nem az energiaitalok osztogatása 
volt a fő célja, a Hell brandépítéséről és az egyébként 
magyar tulajdonú vállalat exportsikereiről is beszámolt. 
A vállalat Magyarországon már piacvezető, de nem 
elégszik meg ennyivel, szeretne világmárkává válni. 
Ehhez energiaitalainál évente 4 limitált szériával (új 
ízzel) szeretne hozzájárulni, de már jeges tea és szikvíz 
is szerepel a termékválasztékban.

 Az „Új irányok és eszközök a külgazdaság-
politikában” szekció előadásaira a Közgazdász-
vándorgyűlés második napján, szeptember 4-én délelőtt 
került sor. A szekcióelnök, Ferkelt Balázs köszöntője 
után az első előadó lépett a pulpitusra. Fábián Gergely, 
a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzése 
Igazgatóságának igazgatója bemutatta az MNB 
eszköztárának szerepét a külgazdaság fejlesztésében, 
melynek fontos eleme a növekedési hitelprogram. 
Elmondta, hogy a jegybank számára az exportáló 
vállalatok fontosak, ezért törekednek arra, hogy ezen 
cégeknek minél több segítséget tudjon nyújtani az MNB.
 A második előadást Huber Tímea, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési 
Főosztályának főosztályvezetője tartotta. Ő azt mutatta 
be, hogy a vállalatoknak milyen lehetőségei vannak a 
nemzetközi fejlesztési projektekben történő részvételre. 
Előadásának fontos elemét képezte a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés (NEFE) bemutatása. Az ezzel 
kapcsolatos legfrissebb információk fellelhetőek a www.
nefe.kormany.hu honlapon.
 Szintén a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól 
érkezett Nagy Gábor főosztályvezető, aki arról beszélt, 
hogy a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési 
Partnerségnek milyen hatásai lehetnek a magyar 
külgazdaságra. Bár az Amerikai Egyesült Államok 
és az Európai Unió között megkötendő TTIP még 
tárgyalási fázisban van, már most érdemes foglalkozni 
vele. A két partner ugyanis a világ GDP-jének 50%-át 
birtokolja, a világ áruforgalmának 30%-a, szolgáltatás-
kereskedelmének 40%-a itt zajlik. A szakember szerint 
a TTIP pozitív hatással lenne Magyarországra nézve. 
Minimális GDP-növekedést eredményezne, és körül-
belül 90000 munkahelyet érintene. A partnerség 
megkötése azonban nem halad túl gyorsan, 10 fordulón 
is túl vannak a felek, az országonként eltérő érdekek és 
érzékenység pedig nem gyorsítja fel az egyeztetések 
sikeres lezárását, így várhatóan 2016 második felére 
lesz csak kész a TTIP.

Tóth Marcell

53. Közgazdász-vándorgyűlés
Új irányok és eszközök a külgazdaság-politikában–szekció
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 Dale A. Martin, a Siemens Magyarország 
elnök-vezérigazgatója a német vállalat környezeti 
fenntarthatóság érdekében folytatott innovációit mutatta 
be. Elmondta, hogy a Siemens gyárt szélturbinákat is, 
azonban ezen a piacon Magyarországon 0 százalék 
a piaci részesedése (Spanyolországból származó 
turbinákat telepítettünk). Szintén környezettudatos 
megoldás a Siemens zöldtetős épületkoncepciója, 
amelyet Németországban már több középület esetében 
megvalósított.
 Gyulai-Korpos Miklós a Climate KIC 
klímainnovációs eszközrendszerét mutatta be, 
amely a zöld gazdaság elősegítéséért küzdő startup 
vállalkozások támogatására épül.
 A szekció elnöke, Kerekes Sándor is tartott 
előadást, melyben azt mutatta be a hallgatóságnak, hogy 
ami árt a Földnek, az igazából a gazdaságnak sem tesz 
jót. Elmondta, hogy ugyan vannak jó forgatókönyvek, 
de napjainkban nem csak a klíma van veszélyben. A 
bolygó lakosságából 4 milliárd emberrel nem tudunk mit 
kezdeni, ők többnyire munkanélküliek, és sokan közülük 
analfabéták. A napjainkat érintő migrációs hullám 
kapcsán elmondta, hogy ha így folytatódik a környezet 
károsítása, akkor a jelenlegi áradatnál jóval nagyobb 
létszámú klímamenekülttel is számolni kell majd a 
következő évtizedekben.
 Az előadásokat kerekasztal beszélgetés követte, 
ahol a szekció előadói mellett három további szakember is 
részt vett. Kókai Péter Miskolc város távhő-rendszerének 
megújuló energiákkal történt összekötéséről beszélt. 
Lados Mihály, az MTA KRTK RKI osztályvezetője Nagypáli 
példáján keresztül mutatta be, hogy egy környezet iránt 
elkötelezett polgármester mekkora hatásokat tud elérni 
településén. Lukács András, a Levegő Munkacsoport 
elnöke pedig azt hangsúlyozta ki, hogy a klímavédelem 
és a gazdasági fejlődés nem ellentétesek egymással, 
számos megoldás van, melyekkel a kettő együttesen is 
megvalósítható.

 A MKT társszervezésében lezajlott 
tavaszi klímakonferencia (melyről 2015. márciusi 
lapszámunkban beszámoltunk) folytatásaként, és az 
idén decemberi párizsi ENSZ klímacsúcs jegyében került 
sor az „Új klímagazdaság” szekció programjára.
 A Kerekes Sándor vezette szekcióban elsőként 
Tóth L. Ferenc klímaszakértő tartott előadást, 
aki a globális klímagazdaságtan és klímapolitika 
összefoglalására vállalkozott. A kérdést környezeti 
és gazdasági aspektusokból is vizsgálta, valamint 
felhívta a figyelmet a földrajzi adottságok szerepére 
is, ez is fontos tényező ebben a kérdésben. A felsorolt 
szempontok egyaránt hatással vannak egyes országok 
vagy ország-csoportok energiarendszerére. Az ENSZ 
tárgyalások előtt kulcskérdésekként az egyezményi 
jogot, a differenciálást, valamint a piaci- és más 
mechanizmusokat nevezte meg a szakember. Elmondta, 
hogy a klímacsúccsal szemben a szerény várakozások a 
jellemzőek.
 Ezt megerősítette Pogátsa Zoltán, a Nyugat-
magyarországi Egyetem docense is, aki elmondta, 
hogy bár a klímaváltozás ténye nem vitatott, az eddigi 
klímacsúcsok többnyire kudarccal végződtek, mivel nem 
tudtak jelentős eredményeket elérni. Kitért arra is, hogy 
bizonyos elméletek szerint 2017-ig lehet megváltoztatni 
a klímaváltozás visszafordíthatatlanná válását, és ha 
ez igaz, akkor az idei párizsi ENSZ tárgyalás az utolsó 
esélyünk

53. Közgazdász-vándorgyűlés
– Új klímagazdaság szekció

Tóth Marcell
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8. Európai Kisvárosi Kongresszus
 – Városok és az ökológiai átmenet

 A 8. Európai Kisvárosi Kongresszusra a 
Francia Intézetben került sor, így megnyitóbeszédet 
tartott Maskay Anne-Marie, a Magyarországi Francia 
Nagykövetség ideiglenes ügyvivője is. Rajta kívül 
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének elnöke és a rendező szervezet, az INFH 
képviseletében José Osete is köszöntötte a résztvevőket.
 A szakmai program Dely Krisztina előadásával 
kezdődött, aki az Energy Cities képviseletében 
érkezett, és a több, mint hatezer kisvárost tömörítő 
Covenant of Mayors mozgalmat és céljait mutatta be a 
hallgatóságnak. Kihangsúlyozta, hogy a szisztematikus 
energiagazdálkodás bevezetése és a fenntartható 
szemlélet kialakítása fontos célok a jövőre nézve.
 Őt követte Philippe Mechet, aki az EDF intézményi 
kapcsolati igazgatójaként a cég energiaprioritásait 
mutatta be, elismerve, hogy a megújuló energiákról, a 
palagázról vagy a nukleáris energiáról országonként 
eltérően vélekednek azokban az államokban, ahol a 
vállalat működik.
 Christophe Roullion, a Régiók Bizottságának 
tagja és Coulaines polgármestere a franciaországi 
tapasztalatokat és az ottani helyzetet próbálta röviden 
bemutatni. Elmondta, hogy Franciaországban megvan a 
politikai elszántság a megújuló energiaforrások mellett, 
fontosnak tartják az üzemanyag-felhasználás, valamint 
az energetikai szennyeződések csökkentését. Szintén 
jelentős prioritást képez a tájékoztatás is, ugyanis ez az 
indikátora a fogyasztói szokások megváltozásának.
 Cserháti Ferenc Veresegyház energiatudatossági 
lépéseit mutatta meg a hallgatóságnak, kiemelve 
a geotermális energia hőhasznosítását, melyet az 
elhasznált termálvíz keringetésével érnek el. Hasonló 
a helyzet Mórahalom esetében is, erről a település 
polgármestere, Nógrádi Zoltán számolt be. A Csongrád 
megyei város a geotermikus energia mellett napenergia-
hasznosítással is javítja energiarendszerét.

Budapest volt a házigazdája a szeptember 24-25-én megrendezett 8. Európai Kisvárosi Kongresszusnak. A minden 
évben másik országban lebonyolított rendezvény témája az idei párizsi klímacsúcsra való tekintettel az ökológiai 
átmenet volt.
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 Polgármesterek nem csak belföldről, hanem 
külföldről is érkeztek. Grégorie Le Blond a franciaországi 
Marie de Chatepie polgármestere, ami egy Rennes mellett 
található település. A fenntartható fejlődés melletti 
elkötelezettség szerencsére nemcsak a kistelepülésre, 
hanem a szomszédos nagyvárosra is jellemző, ahogyan 
a szelektív hulladékgyűjtés is.
 Horst Baier Bersenbrück első embereként 
érkezett a konferenciára, és a németországi helyzet 
felvázolására vállalkozott. Elmondta, hogy a 
megújuló energiaforrások részaránya a németországi 
energiatermelésben 24%, ezt főként biomassza, 
napenergia és szélenergia hasznosításával érik el. 
Gyakori, hogy egy-egy településnek saját energiavállalata 
van, amely az energiafelesleget eladja az RWE-nek 
(német energiaszolgáltató vállalat).
 Bart István az Energiaklub részéről érkezett 
a rendezvényre, és a zöld közbeszerzés fontosságát 
hangsúlyozta ki. Elmondta, hogy erre azért is fontos 
nagy figyelmet fordítani, mert az Európai Unió GDP-
ének 19%-a a közszférához köthető. A szakember az 
önkormányzatok figyelmébe ajánlotta a Fenntartható 
Energia Akcióprogram (SEAP) készítését is.
 Jan Kuhlmann a város alpolgármestereként 
Rheine biogáz networkjét mutatta be, amely többek 
között a helyi sportcsarnok fűtését is megoldotta. Merza 
Péter, a Pécsi Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója a 
baranyai megyeszékhely energetikai helyzetéről és jól 
kiépített hulladékgazdálkodásáról tartott előadást.
 Vincent Liegey, a Cyclomania szociális 
szövetkezet elnöke a „nemnövekedés” (angolul: 
degrowth) mozgalmat mutatta be a hallgatóságnak, 
amely a túlfogyasztás visszafogása mellett, valamint a 
környezetszennyezés és a társadalmi egyenlőtlenségek 
ellen szerveződött.



Tóth Marcell

 Fréderic Perrin, a Tiszta Növényi Olajok Francia 
Intézetének igazgatója úgy véli, hogy a közlekedésben 
a növényi alapú üzemanyagok (melyeket a bemutatott 
példái szerint már hajók esetében is remekül lehet 
alkalmazni), valamint az elektromos meghajtás 
alkalmazása lenne a leginkább célravezető. Azt 
ugyanakkor ő is elismerte, hogy az átállás a jelenlegi 
rendszerről egy lassú folyamat lesz.
 A Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara 
igazgatója, Agnès Ducrot a francia cégek magyarországi 
szerepvállalásáról beszélt, ami nem elhanyagolható 
dolog, mivel körülbelül hatvanezer munkavállalót érint 
hazánkban.

 Mireille Gandin a nîmes-i Dhuoda szakgimnázium 
igazgatója a megújuló energiák oktatásáról beszélt, ami 
a Dhuoda gimnáziumban a szakmák campusa program 
keretében valósult meg, hiszen évek óta zajlik náluk 
megújuló energia–képzés.
 A 8. Európai Kisvárosi Kongresszus a főszervező, 
José Osete záró szavaival ért véget. A konferencia 
egy hasznos tapasztalatcsere volt a különféle európai 
országokból érkező szakemberek és városvezetők 
számára, hiszen a fenntarthatóság, a klímavédelem 
és az energiahatékonyság a települések számára is 
aktuálisabb téma, mint valaha.
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A brazil fejlesztő állam átalakulása
Egy évvel a brazíliai labdarúgó világbajnokság után, és egy évvel a Rio de Janeiró-i Olimpia előtt Brazília főleg 
a sport kapcsán került előtérbe. A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének szeptemberi műhelybeszélgetésén azonban más megközelítésből 
került bemutatásra a legnagyobb dél-amerikai ország.

 A szokásokhoz híven az MTA KRTK Világgazdasági 
Intézetében (Budaörsi út 45.) megrendezett beszélgetés 
ezúttal Ricz Judit előadása köré épült, amely „A brazil 
fejlesztő állam átalakulása: útban egy új modell felé?” 
címet viselte.
 „Brazília – a jövő országa.” Ez a kifejezés gyakran 
elhangzik a több, mint 200 millió lakosú dél-amerikai 
állam kapcsán. Az előadás első sorban a fejlesztő állam 
működését mutatta be, ami Brazília esetében a fejlesztő 
rezsim kategóriájába tartozik. Az ország fejlődését 
meghatározták a regionális politikai változások és a 
globális gazdasági kontextusok is.
 1930 és 1985 között a régi típusú fejlesztő állam 
jellemezte az ország működését, 1985 és 2002 között 
a demokratizálódás folyamata volt megfigyelhető, majd 
2003-tól napjainkig egy új modell van érvényben. Ennek 
az időszaknak a két legfontosabb politikusa Luiz Inácio 
Lula da Silva és Dilma Rousseff.
 Lula 2003 és 2010 között volt Brazília elnöke, 
az úgy nevezett „vesztesek szövetsége” révén lett 
megválasztva. Regnálását mérsékelt, pragmatikus 
középút jellemezte, azonban a gazdasági növekedés 
ösztönzése elsődleges cél volt számára.

E mellett szegény-barát szociális reformot vezetett be, 
melynek fontos eleme volt a „zéró éhezés” program. A 
„Lulismo”-nak is nevezett fejlesztő rezsim jellemezte 
elnöki ciklusát, ezen időszak alatt nyerte el az ország a 
labdarúgó világbajnokság és az Olimpia rendezési jogát 
is, amelyek szintén fontos céljai voltak Lulának.
 Dilma Rousseff 2011-től vette át az elnöki 
tisztséget, ezzel ő lett Brazília első női elnöke. Bár 
próbált folytonosságot fenntartani az előző rendszerrel, 
megváltozott globális kontextussal, valamint politikai 
és gazdasági kihívásokkal is szembe kell néznie. Ezek 
közül a legjelentősebbek a globális gazdaságszerkezet 
átalakulására és a környezeti- és ökológiai aspektusokra 
való reagálás.
 Összefoglalva Brazília helyzetét kimondhatjuk, 
hogy méreteiből adódóan globalizációs kényszer 
alatt van. A állam szerepe továbbra is nagy, az ország 
vezetésére egyértelműen az alacsony infláció melletti 
elkötelezettség a jellemző.
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Hanis Patrícia

Kutatók Éjszakája
 – A vámház legendája

A Budapesti Corvinus Egyetem főépületéről, annak legendáiról tartott sétával egybekötött előadást Dr. Matolay 
Réka, az intézmény adjunktusa szeptember 25-én. Az érdeklődők a kutatók éjszakája című programsorozat 
keretein belül ismerkedhettek meg a vámház történetével. A túra vezetője lerántotta a leplet a köztudatban élő 
sztorikról, többek között arról, hogy áthaladt-e régen hajó vagy vonat a neoreneszánsz épületen.

 Délután ötkor kis csapat gyülekezett az aulában, 
melynek minden tagja húzott egy fekete-fehér kártyát 
az „idegenvezető” kalapjából. A lapokon az épület kis 
szeleteinek fotói szerepeltek. A jelenlevők izgalmas 
játék részeseivé váltak: aki a saját képén ábrázolt teret a 
valóságban is felfedezte, garantáltan talált a helyszínen 
egy apró ajándékokat rejtő csomagot.
 A diplomaosztó csarnokban megtudtuk, hogy 
Marx Károly szobra mellett már Nagy Imre, Teleki 
László és egy partizán diák emléktáblája is hiányzik a 
helyiségből, illetve hogy ezen a ponton a ’90-es években 
valóban vonatok keltek át. Később az épületet kívülről 
szemlélve megismerhettük a közép rizalit (kiugrás, 
keskeny erkély) szerepét, mely a nagy tömböt hivatott 
megtörni. Vezetőnk a Sommer Ágost által alkotott 
díszítőszobrok jelentőségéről több ízben szólt. A Duna 
felőli oldalon 10 istenség sorakozik (Herkules, a víz, 
a kovácsolás, a rend és törvény istene, könnyűipari 
istennő, Fortuna…), melyek a gazdasági fellendüléshez 
kapcsolódnak, az északi oldalon olyan allegorikus 
erényekkel találkozhat az ég felé tekintő szem, mint 
a szeretet, a hit és az igazságosság, délen pedig ősi 
magyar mesterségeket (révész, halász, vadász…) 
ábrázoló műalkotások láthatók. A szabadtéri túra utolsó 
információi közt a két szélső ajtóról kiderült, hogy 
másságuk (nincs lépcső) funkciójukban rejlik, miszerint 
régen kocsibejárónak használták őket.

 A séta második felében az épület belsejét 
ismerhettük meg, miközben egyre nőtt a megtalált 
csomagocskák és érdekességek száma. A tervezetet 
például számos kritika érte a díszterem vámházhoz nem 
illő hatalmas pompája, az akkoriban óriási költségnek 
(93 000 Ft) számító munkálatok és az apró, egérlyuknyi 
irodák miatt. Érdekesség, hogy ha az eredetileg neki 
szánt helyre került volna a vámház, akkor a Corvinus 
Egyetem épülete ma a Parlament helyén állna. A II. 
világháborúban több támadás érte az objektumot, 
melynek oka a híd közelségében keresendő, és 
abban, hogy a hely egy ideig laktanyaként üzemelt. Az 
egyetemista nők a pincében gyakoroltak lőni, ahonnan 
több alagút is vezetett a Dunára, melyeken keresztül 
árukat szállítottak. Valószínűleg innen származik a 
hamis szóbeszéd, miszerint hajók haladtak volna át az 
épületen.
  A lépcsőn felfelé sétálva Matolay Réka 
megjegyezte, hogy régebben a korlátokon tízesével lógtak 
a füzetek, melyekben egymásnak üzentek a hallgatók, 
akkor a Facebook helyett ez volt a kommunikáció egyik 
fő eszköze. A harmadik emeletre érve megtekintettük 
Andorka Rudolf és Szabó Kálmán mellszobrát, majd egy 
szemináriumi teremben „akkor és most” diasort nézett 
végig csoportunk. A túra végeztével egyetemi hangulatok 
között megírtuk az év első ZH-ját és két ajándékkönyv is 
kisorsolásra került a 100%-os dolgozatot írók között.
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MFT – Kovács Csaba Miklós előadása
2015 őszén is folytatódik a Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztályának 2015-ös előadássorozata. Ezúttal a 
Babes-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának Magyar Földrajzi Intézetétől érkezett előadó Győrbe, és adta át 
tapasztalatait a szeptember 23-i rendezvény hallgatóságának az MTA KRTK RKI NYUTO épületében.

 A kolozsvári egyetemről érkező Kovács Csaba 
Miklós „A városi infrastruktúra és a lakóövezetek 
minősége Erdély és a Partium nagyvárosaiban” címmel 
tartotta meg előadását.
 A rendezvény elején az erdélyi szakember 
a Partium és Erdély földrajzi szempontok szerinti 
definiálását kísérelte meg, ismertetve a hallgatóságot 
az egykor Magyarországhoz tatozó területek 
elhelyezkedésével és domborzati viszonyaival. Elmondta, 
hogy Romániában az elmúlt évtizedekben jelentős 
kivándorlás volt megfigyelhető. Az ország sok területe 
nem fejlődik elég dinamikusan, ami nem feltétlenül 
marasztaló tényező a külföldre vágyó munkavállalók 
számára.
 A Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa 
az erdélyi és partiumi városok szerkezetének 
bemutatásakor felhívta a figyelmet több fontos fogalomra, 
a szuburbanizációra és a területi szegregációra is.

A szuburbanizáció a városi lakosság külső 
lakóövezetekbe történő tömeges kivándorlását 
jelenti, a területi szegregáció pedig egyes társadalmi/
etnikai/vallási csoportok azonos városrészbe történő 
betagozódása. Mindkét jelenség megfigyelhető a 
legtöbb romániai nagyváros esetében.
 Kovács Csaba Miklós prezentációja során több 
nagyobb város szerkezetét, térképét is elénk tárta, 
így megismerhettük Kolozsvár, Arad, Szatmárnémeti 
vagy Temesvár elrendezését is. Arad esetében külön 
érdekesség, hogy az ipar ebben a városban működik, de 
egyébként Románia-szerte hanyatlik.
 Szintén a városok helyzetéhez tartozik a 
közlekedés gyakran siralmas állapota is. Azonban ezt 
már ott is felismerték, és a várost elkerülő körgyűrűk már 
mindenhol tervben vannak, a megvalósításuk azonban 
nem minden esetben folyik gördülékenyen.
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Apáczai Agóra
Apáczai Agora néven szervezett kulturális és ismeretterjesztő programot a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kara szeptember 30-án Győrben. A rendezvény egy nagyszabású szimultán sakk-partival 
zárult.

 Az Apáczai Agora nevű rendezvény több éves 
múltra tekint vissza, de ez az utolsó alkalom, amikor 
az Apáczai Csere János Kar ezt a rendezvényt a 
Nyugat-magyarországi Egyetem részeként bonyolítja 
le, a tanítóképző kar ugyanis 2016. január 1-től már a 
Széchenyi István Egyetem része lesz.
 Az Agora délutánján az Apáczai Kar oktatói 
és hallgatói várták különféle produkciókkal az 
érdeklődőket. A Győr sétáló utcáján, a Baross úton 
felállított szabadtéri színpadnál többek között Boogie 
Woggie show, sanzonének és társastánc bemutató 
is volt, de hallhattunk ausztriai tanulmányútjukról 
mesélő diákokat és láthattunk bármixer bemutatót is. 
A szabadtéri program a kar hallgatóiból álló Márkádó 
zenekar rockkoncertjével zárult.

 A rendezvény záró programjaként a sakk 
került a középpontba. Az Apáczai Csere János Kar 
az egyetlen az országban, ahol sakktanári képzés is 
zajlik, így nem meglepő, hogy az intézmény egy nagy 
szimultán partival is várta az érdeklődőket. A nem 
mindennapi játék alkalmával a Guiness-rekorder női 
sakk nagymester, Sinka Brigitta egyszerre közel 30 
asztalon játszott ellenfeleivel, köztük győri sakkozókkal 
és ifjú tehetségekkel is, de a közönség soraiból is bárki 
kipróbálhatta ezt a fajta játékmódot.
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Juhos Gábor

Lemezkritika: Vesztegzár - Útvesztő
Kellemes kötelességemnek teszek most eleget, hogy megírom a szülőföldemről származó thrash együttes 
második korongjának kritikáját.
Nem szaporítanám a szót az előzményekkel, aki általában olvas, az úgyis ismeri őket, aki nem, az meg ebből 
majd kedvet kaphat hallgatásra. Annyi csak, hogy, az előző album 2012-ben jelent meg Beteg világ címmel. Azóta 
énekesváltás történt. A többi pedig történelem.

 A lemezbemutató koncert friss élményével a 
fejemben (és a nyakamban) írom alább a vesézésem 
amit a fellépés után vásárolt lemez első hallása után 
vetek ide.
 A Gyalázat című nóta törvényszerűen lassú 
bevezetéssel indít, amit gyilkosan kettészel az első riff. 
A refrénnél mutatkozik meg igazán Höki hangjának az 
ereje. Kupica szólója, mint egy durcás kisgyerek sikít, 
vonyít. Ígéretes fejlődés hallatszik a munkásságukban 
egészen az Örvényen át a Skizofréniáig, ami élőben 
abszolút kedvenc volt. Súlyos hangzás mind 
hangszerekben, mind vokálban, igazi technikás 
gyilkosság. Kellemes felüdülés a bridge részt hallani, 
új színt visz a döngetésbe. Az Inszomnia akusztikus 
nyitása már majdnem egy balladát sejtet, de persze ez 
csak a mézesmadzag elhúzása a fülünk előtt. A szólóval 
nyitás egyedi, újabb piros pont a változatosság tábláján. 
A vokál mintha kicsit visszavett volna a hangzás 
minőségében. Egy újabb elmebeteg szóló után headbang 
session veszi kezdetét, szimpatikus fogás. Érett, ötletes 
szám, toplistás az albumon. Az Elszenvedett sors címet 
viselő számban ismerősnek tűnik a nyitó riff, mintha az 
előző albumon már hallhattunk volna ilyet. A szövegben 
hallható „Törjön elő a fény lelketek sötét fellege mögül” 
a Sons of Anarchy rajongók számára ismerős lehet, 
ami egy vicces kikacsintás. A Vér nélküli forradalomra 
készült egy igazán impozáns klip, maga a szám pedig 
a bridge résztől lesz igazán izgalmas, egészen addig 
hozza a Vesztegzár 2.0 szintet, viszont utána beüt a 
kreativitás és élmény hallgatni, nehéz nem headbangelni 
rá. Ezt követi a Végzet, ami egy stílusba illő, kellemes 
varacskodás. Idegkisülés: country-riff metálba oltva! Már 
a koncerten megtetszett ez a nyitány. Ugyan viszonylag 
lassan térünk át a vezérfonalra, de addig sem unalmas. 

Az út a Képzelet játékán át vezet a Halálsorra, ami egy 
szerethető lezárás a dupla vokállal és a sok duplázóval 
az album...
...magyar részének!
 Első hallásra rettentő furcsa angolul azt hallani, 
amit eddig magyarul fogadtam be, kell egy kis idő, amíg 
az ember kibogozza a nyelvet, ugyanakkor Höki angolja 
nem sokkal marad el egy Köteles Leander szinttől, ami 
tekintve, hogy fogyasztható volt külföldön, nem jelent 
rossz pontot.

 Összességében egy szintekkel jobb anyagot 
kaphatunk a Beteg világhoz képest, sokkal több benne 
a kreatív ötlet, néha a thrash átkacsint egy-egy death 
metálba, sok új ötlettel színesedik a paletta. Nyilván van 
még hova fejlődni, és ha a következő albumra sikerül 
levetkőzni egyes Moby Dick stílusjegyeket, még jobb lesz! 
Ugyanakkor abszolút megérte a belefektetett munka a 
srácok részéről, hatalmas pacsi és piros pöttyös sör!
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Sikeres szereplés a maratoni kajak-kenu VB-n

Szeptember 11. és 13. között Győrben rendezték meg a maratoni kajak-kenu világbajnokságot. A város 1999 
és 2007 után harmadszor volt házigazdája a világversenynek, ahol ezúttal is szép magyar sikereknek lehettünk 
szemtanúi.

 A világbajnokság remek hangulatban zajlott, a 
város a korábbi két rendezésnek köszönhetően immár 
rutinos házigazdának számít, ráadásul gőzerővel 
készül a 2017-es EYOF megrendezésére is. A versenyen 
ezúttal minden eddiginél több ország, és ezzel együtt 
rekord létszámú versenyző indult. A magyar csapatot 
azonban nem zavarta az ellenfelek megnövekedett 
száma, szép eredményeket értek el a Mosoni-Dunán 
lebonyolított eseményen. A korosztályos futamokat is 
beleszámítva 12 első, 10 második és 5 harmadik helyet 
szereztek, ami minden idők legjobb magyar maratoni 
kajak-kenu vb-s szereplése. Ha csak a felnőtteket 
nézzük, akkor a 8 versenyszámban 5 arany és 3 
ezüstérem a mérleg, ami szintén impozáns eredmény.
 A legnagyobb figyelem minden bizonnyal Csay 
Renáta szereplését övezte, hiszen a sokszoros világbajnok 
hölgy győri versenyző, így számára duplán érvényes volt 
a hazai pálya előnye. Bár a kajak egyesek küzdelmében 
végül „csak” ezüstérmet szerzett, a világbajnoki cím nem 
maradt el, a kajak párosok versenyében Bara Alexandrával 
együtt diadalmaskodott. A legeredményesebb 
versenyzőnk a kenus Kövér Márton volt, aki egyesben, 
és Dóczé Ádámmal párosban is aranyérmet szerzett. 
A korosztályos versenyzőknél is egy kajakos fiú volt a 
magyar csapat legsikeresebb versenyzője, Koleszár 
Zoltán egyesben második, kettesben első helyen végzett.

A felnőtt mezőny érmesei:
Aranyérem:
Lakatos Zsanett (női kenu egyes)
Kövér Márton (férfi kenu egyes)
Csay Renáta – Bara Alexandra (női kajak kettes)
Kövér Márton – Dóczé Ádám (férfi kenu kettes)
Boros Adrián – Solti László (férfi kajak kettes)
Ezüstérem:
Takács Kincső (női kenu egyes)
Csay Renáta (női kajak egyes)
Boros Adrián (férfi kajak egyes)

A korosztályos versenyek magyar érmesei:
Aranyérem:
Sólyom Dóra (női ifjúsági kajak egyes)
Kiszli Vanda (női U23 kajak egyes)
Balla Levente (férfi U23 kenu egyes)
Györgyjakab Máté (férfi ifjúsági kajak egyes)
Jeszenszky Petra – Fritz Anett (női ifjúsági kajak kettes)
Petró Erik – Mayer Keán (férfi ifjúsági kajak kettes)
Koleszár Zoltán – Moldován Milán (férfi ifjúsági kenu 
kettes)
Ezüstérem:
Pető Réka Dominika (női ifjúsági kajak egyes)
Bónyai Regina (női ifjúsági kenu egyes)
Koleszár Zoltán (férfi ifjúsági kenu egyes)
Máthé Krisztián (férfi U23 kajak egyes)
Korsós Zsófia – Nagy Viktória Fruzsina (női ifjúsági 
kajak kettes)
Erdőssy Csaba – Ács Péter (férfi ifjúsági kajak kettes)
Hajnal Jenő Kristóf – Takács Áron Mihály (férfi ifjúsági 
kenu kettes)
Bronzérem:
Bragato Giada (női ifjúsági kenu egyes)
Laczó Dániel (férfi ifjúsági kenu egyes)
Solti László (férfi U23 kajak egyes)
Varga Patrik (férfi U23 kenu egyes)
Petró Erik (férfi ifjúsági kajak egyes)
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Spartathlon-váltófutás Komáromban
A Spartathlon Európa legnehezebb ultrafutó versenye az Athén és Spárta közötti 246 km-es távolsággal és a 
hegyekkel, melyek közül a legmagasabb 1200 méter. Az idei versenyre szeptember 25-én került sor. A Spartathlon 
idején immár tradicionálisan váltófutást rendeztek Komáromban.

 A sportesemény szervezői, azaz a helyi Komárom-
Európa Futó Egyesület egyben szolidaritást is vállalt a 
futással, ugyanis évről évre számos magyar versenyző 
is részt vesz a versenyen. Bár komáromi versenyzőért 
ezúttal nem szoríthattunk, de a népszerű rendezvény 
ettől még megrendezésre került.
 A futás egy valamivel több, mint 2 kilométeres 
körpályán történt, és mindenki annyit futhatott, amennyit 
akart/bírt.

Komárom városában és a szervező egyesületben is szép 
számmal vannak gyakorlott futók, akiknek ez az egy kör 
nem jelentett kihívást, ennek sokszorosát futották le.
 A Spárta Váltófutás szinte minden évben egy 
egész várost megmozgató eseménynek számít, azonban 
a részvételi rekord megdöntésére idén sajnos nem volt 
esély, az egész napos heves esőzések ezúttal sokakat 
otthon tartottak.
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Researchers’ Night – Legends of the 
custome house
Patrícia Hanis

Dr. Réka Matolay, who assistant professor at the Corvinus 
University of Budapest gave a lecture on the main 
bulding of University on 25 September at Researchers’ 
Night. A small group was waiting for her heatedly. She 
told us about trains, which passed through the neo-
renaissance building. At the top of construction located 
may statue. These represent the virtues (love, faith 
justice), the gods (Fortuna, Herkules, Water, Fire god) 
and the ancient Hungarian crafts (fisherman, ferryman, 
hunter). According to the original plan of the building it 
would have stood on the site of Parliament. The Lady 
spoke about statue of Carl Marx, plaque of Imre Nagy 
and Laszlo Teleki. Finally we wrote a test, whose solution 
became perfect, could win a gift books.

Csaba Miklós Kovács’s presentation
Marcell Tóth

The Hungarian Geographic Association has a local 
group in Győr, and this team organizes some interesting 
events in every semester. In this september they invite 
Csaba Mikós Kovács, who is a geography professor in 
the Babes-Bolyai University, in Kolozsvár/Cluj. The main 
topic of his presentation are the urban structures in 
Transylvania.

53th Economist Traveling Conference
Marcell Tóth

The Economist Traveling Conference is the biggest 
event of the Hungarian Economic Association. In 2015 
this annual conference was in Miskolc. In the plenary 
lectures you can see bank directors, ministers, specialist, 
experts and professors. There was thirteen sections in 
the conference about actual economic topics.

8th Congress of European Small Cities
Marcell Tóth

The towns and the ecological tansition was the main 
topic in the 8th Congress of European Small Cities. In 
this year this conference was organised in Budapest 
by the Institut Francais. In this event mayors and 
experts presented their results and opinions about the 
sustainable development..

Towards a new model of state-led 
development in Brazil (?)
Marcell Tóth

In the Institute of World Economics’s last workshop, 
Judit Ricz presented the evolution of the Brazilian 
developmental state. The research fellow spoke about 
the political economy and the administration of the 
former and the current presidents Lula and Rousseff.

Abstracts of the articles
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Apáczai’s Agora
Marcell Tóth

The Agora is a special event by the Apáczai Csere János 
Faculty of the University of West Hungary. In this event 
the students and the teachers presented some cultural 
and informative programs in Street Baross, what is the 
most famous pedestrian street in Győr. After the outdoor 
activities was a big simultaneous chess party.

Album review - Vesztegzár: Maze
Gábor Juhos

In this september was published the new album of 
Vesztegzár. Maze is the second album of the Hungarian 
thrash metal band and contains 10 tracks. Maze was 
published in Hungarian and in English too.

Abstracts of the articles
ICF Canoe Marathon World Championships
Marcell Tóth

In this year, Győr organized the Canoe Marathon World 
Championship. The Hungarian competitors dominated 
tha race, and won 12 gold, 10 silver and 5 bronze medals.

Spartathlon relay in Komárom
Marcell Tóth

The Spartathlon relay is an annual running event is 
Komárom. The date is the same as the Spartathlon race 
in Greece. But here the distance is not 246 kilometers, in 
this event everybody can decide, how much kilometers 
would they like to run.




