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minden olvasónknak kellemes időtöltést!

Felelős kiadó: GazMag szerkesztőség

Főszerkesztő:
Tóth Marcell
Olvasószerkesztő:
Árki Zsuzsanna
Újságírók:
Ács Virág
Gyócsi Zsófia
Hanis Patrícia
Kiss Csaba
Krämer Annamária
Molnár Fanni
Fotó, videó:
Tóth Marcell Juhos Gábor
Tóth Marcell
Informatika:
Lukács Péter Alex
Tartalomjegyzék
Surányi Szabolcs
Rövid hírek					4-5
Olimpia Rio de Janeiróban Terítéken a magyar szereplés			

6-7

Ördögkatlan Fesztivál				8
Életképek					

9

Doktoranduszok nyári tábora			

10

Abstracts of the Articles			

11

A Szerkesztőség elérhetőségei:
szerkesztoseg@gazmag.hu
Honlapunk:
www.gazmag.hu
www.facebook.com/gazmag.hu
Megjelenik havonta, elektronikus formátumban.
Következő számunk októberben jelenik meg.

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!

4

GazMag

Rövid hírek
Brazil jatékok: olimpia és politika a dél-amerikai
országban
Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:
Nagyon úgy tűnhet, hogy a Riói Olimpiai Játékok
megszervezésével felülmúlta magát Brazília. A politikai
Kedd: 18:00 - 20:00
elit és a lakosság között éles ellentét húzódik abban a
Szerda: 18:00 - 20:00
tekintetben, hogy miként osztják el a rendelkezésre álló
anyagi javakat. Míg több ágazat alkalmazottainak bérét
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.
csökkentették, addig az Olimpiával járó beruházásokra
milliárdokat költött az állam. Előadásunk legfontosabb
Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu
kérdése, hogy a játékok megszervezése milyen
Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének szeptemberi
kihatással volt a brazil gazdaságra és a polgárok életére.
rendezvénye
Nem sokkal a játékok lefolyása után, augusztus 312016. szeptember 22. csütörtök 13:00
én megfosztották tisztségétől a brazil elnököt, Dilma
Gerőcs Tamás: A kelet-európai rendszerváltás politikai
Rousseffet. Ez a nem mindennapi eset a brazíliai politika
gazdaságtana a világrendszer-elméletek tükrében
válságát is tükrözi, amelyre szintén kitérünk előadásunk
során.
A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest, Budaörsi út
2016. szeptember 15. csütörtök 17:30
45. 804-es előadóterem.
Ricz Judit: Brazil jatékok: olimpia és politika a dél(Forrás: MTA KRTK Világgazdasági Intézet - www.vki.hu)
amerikai országban
A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
Helyszín: Ajtall József Tudásközpont előadóterem
A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV:
1093 Budapest, Czuczor utca 4..
Vángorgyűlése
(Forrás: Antall József Tudásközpont - www.ajtk.hu,
Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben
MTA KRTK Világgazdasági Intézet - www.vki.hu)
Nagyvárad, 2016. szeptember 15–16.
A társaság idei vándorgyűlése a kis- és középvárosok
területi fejlődésben játszott szerepét kívánja megvitatni.
A rendezvény házigazdája a Partiumi Keresztény
Egyetem lesz. A neves kutatók és szakemberek a városi
fejlődés és fejlesztés különböző aspektusait, kapcsolódó
területeit fogják bemutatni. A második napon tizenkét
szekcióban folytatódik a tanácskozás.
(Forrás: www.mrtt.hu)

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2016. szeptember 21. szerda, 18:00
Kubassek János: Buena Vista - Haraszthy Ágoston A kaliforniai borászat atyja
FŐMTERV Zrt. Tanácsterme (Millenáris)
1024 Budapest, Lövőház u. 37.
2016. szeptember 24. szombat, 9:00-15:00
Alexay Zoltán: Ismeretterjesztő kirándulás Ásványrárón
Találkozó helyszíne: Ásványráró, Sportcsarnok
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
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Rövid hírek
Közgazdász Vándorgyűlés
Negyvenkét év után tér vissza Kecskemétre a Közgazdászvándorgyűlés: a magyar közgazdászok legrangosabb
és legnagyobb éves összejövetelének 1974 nyara után
2016. szeptember 15. és 17. között ad otthont ismét
Bács-Kiskun megye székhelye. A konferencia központi
témáját idén a versenyképesség, és ahhoz kapcsolódóan
a foglalkoztatás, a szakképzés, a duális képzés, a
felsőoktatás és az innováció adják. A vándorgyűlés két
plenáris és 13 szekcióülésén várhatóan több mint 130
előadó osztja meg gondolatait a hallgatósággal.

A következő szekciók lesznek:
Egész napos szekciók:
9.00–17.30 óra között
I. Pénzügyek
II. Gazdaságpolitika
III. Informatika

Délelőtti szekciók:
Az 54. Közgazdász-vándorgyűlés plenáris és 9.00–12.30 óra között
szekcióülésein idén is vezető gazdaságpolitikusok,
kormányzati szakemberek, banki vezetők, gyakorló IV. EU-források
vállalatvezetők, gazdaságkutatók, egyetemi oktatók
tartanak előadásokat. A három nap alatt a hagyományos V. Agrárium
témák - a nemzetgazdaság helyzete, a bankrendszer
aktuális kérdései, a monetáris politika és a költségvetési VI. Iparfejlesztés
folyamatok vizsgálata, az európai uniós források
felhasználása - mellett kiemelten szó esik majd a VII. Startupok
versenyképességről, a felsőoktatás, a szakképzés és a
foglalkoztatás aktuális kérdéseiről egyaránt.
VIII. Fenntartható városi logisztika és városellátás
A nyitó plenáris ülésre – amely 2016. szeptember 15-én,
csütörtökön 14 órakor veszi kezdetét a kecskeméti Agóra
Központ színháztermében – elfogadta meghívásunkat és
előadást tart többek között Matolcsy György, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke, Szabó László, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti
államtitkára, Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség
elnöke, az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnökvezérigazgatója, az MKT alelnöke és Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Délutáni szekciók:
14.00–17.30 óra között
IX. Fejlesztéspolitika
X. Versenyképesség (az MNB-vel közös szervezésű
szekció)
XI. Környezetbarát gazdaság: fenyegetés vagy lehetőség?

XII. Duális szakképzés és felsőoktatási képzés az
A szombati záró plenáris ülésen – a szekcióelnökök Európai Unióban és Magyarországon
hagyományos beszámolóit követően – előadást tart
többek között Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, XIII. Sportközgazdaságtan, sportfinanszírozás
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke
és Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a (Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság Budapesti Értéktőzsde Zrt. igazgatóságának elnöke, az www.kozgazdasz-vandorgyules.blog.hu/)
MKT Pénzügyi Szakosztályának elnöke.

Sport
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Olimpiai Játékok Rio de Janeiróban – Terítéken a magyar szereplés
Augusztus 5. és 21. között Rio de Janeiro volt a házigazdája a XXXI. Nyári Olimpiai Játékoknak. Magyarország 8
arany-, 3 ezüst- és 4 bronzéremmel az éremtáblázat tizenkettedik helyén végzett Brazíliában.
A magyar csapat szereplése sikeresnek
mondható, voltak várt és váratlan eredmények,
meglepetés sikerek, nem várt csalódások egyaránt. Az
aranyérmek száma jelzi, hogy szép eredményeket értünk
el, az összes érmet tekintve azonban lehet bennünk némi
hiányérzet.
Az idei Olimpia jól kezdődött magyarok számára.
A párbajtőröző Szász Emese révén már az első napon
aranyéremnek örülhettünk, az ő győzelmét az ötkarikás
játékok kellemes meglepetései közé sorolhatjuk.
Szintén az első versenynap krónikájához tartozik, de
magyar idő szerint már másnap hajnali 4 órakor történt
Hosszú Katinka világcsúccsal elért győzelme a 400
méteres vegyes úszásban. A világklasszis úszónő ezzel
nem lőtte el minden puskaporát, további két aranyérmet,
és egy ezüstöt szerzett Rióban. A medencében csak
ő tudott nyerni, de Cseh László történelmi, hármas
holtversenyben megszerzett ezüstérme is remek
teljesítmény volt, főleg azután, hogy fő számában
elmaradt a saját maga és a szurkolók által elvárt fényes
érem. Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás bronzérme
szintén úszóink eredménylistáját gazdagítja, ráadásul
Kenderesi a meglepetés-dobogó mellett sajtburgeres
nyilatkozatával is felhívta magára a figyelmet.
Úszóink mellett a vívók is kitettek magukért, a
már említett Szász Emese győzelme mellett Szilágyi
Áron kardvívásban elért címvédése is világraszóló siker.
Közel járt az aranyhoz Imre Géza is, az öt tus előnyről
elbukott fináléja azonban az Olimpia egyik legdrámaibb
mérkőzését jelentette. Sportemberi nagyságáról
sokat elmond, hogy pár nappal a nehezen emészthető
vereség után újra pástra lépett, és a csapatversenyben
bronzéremhez segítette társait.

Az úszás és a vívás mellett a kajak-kenu
bizonyult a harmadik sikersportágunknak, ezen belül is
a női kajakosok uralták a mezőnyt, az 500 méteres távon
ugyanis egyesben (Kozák Danuta), kettesben (Szabó
Gabriella, Kozák Danuta) és négyesben (Szabó Gabriella,
Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas-Zur Krisztina)
is a magyar himnusz szólt az eredményhirdetésen.
A három, hagyományosan sikeres sportágunk mellett
csak atlétikában született magyar érem, a nők súlylökő
versenyében Márton Anita egyéni csúccsal szerezte meg
a bronzérmet. Sajnos férfi dobóatlétáinknak ezúttal nem
sikerült a dobogós helyezés, a kalapácsvetés címvédője,
az idei év nagy részét sérülésekkel töltő Pars Krisztián,
és a diszkoszvető Kővágó Zoltán is csak a hetedik
helyet szerezte meg. A küzdősportokban sem volt
szerencsénk, a cselgáncsozó Ungvári Miklós, valamint
az egyaránt birkózó Bácsi Péter és Lőrincz Viktor is
eljutott a bronzmeccsig, de nem sikerült megnyernie azt.
Ezek közül az utóbbi a legfájóbb, Lőrincz Viktor ugyanis
végig jobb volt német ellenfelénél, de a birkózóversenyek
alatt sokszor joggal kritizált bíráskodás áldozata lett.
A csapatsportokban sem úgy szerepeltünk,
ahogyan szerettünk volna. Kézilabdázóinknak már a
kvalifikáció sem sikerült, vízilabdában azonban mindkét
csapatunk részt vett a játékokon. Közülük a női válogatott
ért el jobb eredményt, igaz, egymás után a harmadik
Olimpián bukták el a bronzmérkőzést, így most is a negyedik
helyen végeztek. A férfiak számára a negyeddöntő
jelentette a végállomást győzelmi reményeinknek,
a vigaszágon azonban mindkét mérkőzését
megnyerte a csapat, így az ötödik helyen végeztek.

www.gazmag.hu

Bár ebben a teljesítményben bizonyára nagy szerepe
volt annak, hogy az Olimpiát megelőző hetekben több
doppingeset (és doppinggyanús eset) borzolta a
kedélyeket, melynek következtében több helyen változott
a válogatott összetétele. Több sportág versenyzőitől,
edzőitől hallottuk a nyilatkozatokban, hogy a felkészülés
rendben volt, de a fejekben nem sikerült rendet tenni. Ez
fontos tanulság lehet a jövőre, és a következő versenyek
felkészülésére nézve. Szerencsére ezen a téren is
találunk követendő példákat sikeres olimpikonjaink
között.
Az Olimpia véget ért, de szeptember 7. és 18.
között kerül sor a XV. Paralimpiai Játékokra, a testi és
értelmi fogyatékosok számára rendezett versenyekben
szintén szurkolhatunk honfitársainknak. 2018-ban a
dél-koreai Phjongcshangban Téli Olimpia lesz, négy év
múlva pedig sor kerül a Tokiói Olimpiára.
Tóth Marcell

Sport

Szintén csalódásnak könyvelhetjük el a
Londonban aranyérmes úszó, Gyurta Dániel szereplését,
aki egyik számában sem jutott túl az előfutamokon.
Egy másik úszónknak, Verrasztó Dávidnak sem sikerült
elérnie céljait, aki érem reményében utazott Brazíliába,
de idejekorán kellett távoznia. Sportlövőink sem hozták
a várt eredményeket, a pályafutása során az Olimpián
kívül már mindent megnyerő Sidi Péternek most sem
sikerült a dobogóra lépnie, de eddigi legjobb ötkarikás
helyezését elérve az ötödik helyen végzett.
A sikeres magyar szereplés kapcsán kicsit
árnyalja a képet, hogy a megszerzett érmeket mindössze
négy sportág versenyzői érték el. A sikersportágnak
számító kajak-kenu esetében külön csalódás a férfi
szakág eredménysora, ők ugyanis nem szereztek érmet.
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Ördögkatlan Fesztivál
Mint minden évben, így idén is számos fesztivál várta a szórakozni vágyókat szerte az országban. Júliusi
lapszámunkban a Rockmaratonról közöltünk egy beszámolót, ezúttal pedig az augusztus 2. és 6. között immár
kilencedik alkalommal megrendezett Ördögkatlan Fesztivált mutatjuk be.
Az Ördögkatlan Fesztivál jelentősen eltér a
legismertebb fesztiváloktól, azonban épp az eltérő
hangulata teszi egyre népszerűbbé. Az úgynevezett
mezítlábas fesztivál nem feltétlenül a könnyűzenét
helyezi középpontba, hanem szinte minden művészeti
ág képviselteti magát rajta.
Története 2008-ban kezdődött, Kiss Mónikának
és Bérczes Lászlónak köszönhetően. A rendezvény
védnökei is a művészvilág jeles képviselői, hiszen a
Nemzet Színésze, Törőcsik Mari és az azóta elhunyt
Cseh Tamás álltak a kezdeményezés mellé.
A helyszín is elég egyedi hangulatot kölcsönöz
az eseménynek. A Baranya megyében megrendezett
fesztivált ugyanis nem egy nagy, körülkerített helyen
bonyolítják le, hanem egymás melletti kis falvak várják a
látogatókat. Ezúttal Nagyharsány, Kisharsány, Beremend,
Villánykövesd és Palkonya töltötte be a házigazda
szerepét. A nagyobb koncertek (mert azért ilyenek is
évről évre szerepelnek a programban) Nagyharsányban
voltak, Villánykövesden és Palkonyán pedig kisebb
borospincék rendezett utcái várták a borozni vágyó
fesztiválozókat. Mindegyik faluban számos kisebb
koncertet, zenés műsort lehetett meghallgatni, de
színházi előadások, verses estek, képzőművészeti
kiállítások is színesítették a programot. A sportkedvelők
sem unatkozhattak, hiszen Katlan-futás néven ezúttal is
volt lehetőség futóversenyen részt venni.

A színházi előadások nagy népszerűségnek
örvendenek az Ördögkatlan látogatói körében. A legtöbb
előadásra hamar elfogytak a sorszámok. (A sorszámok
ingyenesek, viszont csak az adott napon lehet limitált
számban beszerezni őket.) Bár ez a rendszer gyakran
kellemetlenséget tud okozni, a türelmesebbek és
szerencsésebbek sorszám nélkül is bejuthattak az
előadásokra, hiszen a fennmaradó helyeket feltöltik
sorszámmal nem rendelkező érdeklődőkkel. Én magam is
kipróbáltam ezt a lehetőséget, és végül nekem is sikerült
bejutni az adott előadásra. A hosszú sorok látványa nem
volt meglepő, ugyanis többek között a Thália Színház,
a Katona József Színház, a Nézőművészeti Kft., és a
kaposvári Csiky Gergely Színház is képviseltette magát
legalább egy előadással.
A könnyűzenei koncerteken is neves hazai
előadókat hallhatott a nagyharsányi focipályán összegyűlt
tömeg, fellépett többek között a Quimby, Péterfi Bori és
a Kiscsillag. Volt Saul fia közönségtalálkozó, de irodalmi
estek, kiállítások és filmvetítések is hozzájárultak az
Ördögkatlan Fesztivál sikeréhez, hiszen minden korosztály
megtalálhatta a számára megfelelő programot.
A jó borok kedvelői nemcsak szórakozás iránti
vágyukat, hanem szomjúságukat is csillapíthatták,
a fesztiválnak otthon adó falvak ugyanis a Villányi
Borvidék részét képezik, így a kisebb helyi pincészetek és
a fesztiválra kitelepülő nagy borászatok is finom villányi
borokkal várták a Katlan látogatóit. Sőt a Mokos és a
Vylyan pincészetek állandó helyszínként is hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez.
A
borvidék
varázsának,
az
esemény
„mezítlábasságának”, valamint a rendező falvak
hangulatának köszönhetően az Ördögkatlan Fesztivál
egy üde színfoltja a hazai fesztiválok egyre szélesebb
palettájának. Aki szereti a kikapcsolódásnak ezt a
formáját, annak legalább egyszer érdemes ellátogatnia
Magyarország legdélebbi fesztiváljára.
Tóth Marcell
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Életképek

Idén is sokan voltak az Ördögkatlan Fesztiválon

Koncert az Ördögkatlanon

A Thália Színház „Soha senkinek” című darabja

Keszthelyen volt a DOSZ Nyári tábora

Hugoo, a 2017-es győri EYOF kabalája visszaszámol

Az EYOF-ot népszerűsítő plakát Győrben

Oktatás
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Doktoranduszok nyári tábora
Az idei évben is megszervezte hagyományosnak mondható nyári táborát a Doktoranduszok Országos Szövetsége.
Az augusztus 25. és 28. között megrendezett tábor helyszíne Keszthely volt.
A DOSZ egyik legnagyobb éves rendezvényén
az ország minden részéről érkeztek doktorandusz
hallgatók, szaktól és érdeklődési körtől függetlenül, így
a résztvevők nem csak saját szakmájukban építhettek
kapcsolatot egymással, hanem más tudományterületek
PhD-hallgatóival is megismerkedhettek, tapasztalatot
cserélhettek.
Bár a Nyári Tábor elnevezés egy kötetlenebb
időtöltésre utal, a szakmai programok is fontos részét
képezték az eseménynek. Főként a doktori képzés
országos szintű átalakítását vették górcső alá, hiszen a
2016 szeptemberében induló rendszer a tanulmányaikat
most kezdők számára már élesben fog működni. Nekik
különösen hasznos volt az új struktúrák bemutatása.
Természetesen nem csak a doktorandusz-gólyák,
hanem a felsőbb évesek is gazdagodhattak hasznos
információval, mivel a publikációs tanácsadáson
elhangzottak az ő tanulmányaik során is jól
alkalmazhatóak lehetnek. Szintén mindenkit érintő dolog
a különféle pályázatok, külföldi ösztöndíjak bemutatása,
a korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis sokan
szívesen élnek ezekkel a lehetőségekkel.

A vendéglátó, azaz a Pannon Egyetem Georgikon
Kara nemcsak nagy szeretettel, hanem jó idővel is várta
a résztvevőket, így a szakmázás mellett kikapcsolódási
lehetőségekben sem volt hiány, többek között
balatoni strandolás, városnézés, múzeumlátogatás és
sétahajózás is szerepelt a programban. Mivel az egyetem
képzési palettáján turizmus és szőlész-borász szakok is
szerepelnek, így a térség gasztronómiai kínálatába is
betekintést nyerhettek a doktoranduszok.
Tóth Marcell
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In this August was the XXXI. Summer Olympics in Rio de
Janeiro. The Hungarian team was a success, because
they won 8 gold, 3 silver and 4 bronze medals in Brazil.
The most successful athletes were Katinka Hosszú and
Danuta Kozák, both of them won 3 olympic champion
title.

This summer camp was organized by the
Association of Doctoral Students. The
contained professional presentations and
recreations too. The event was between 25th
August in Keszthely.

Marcell Tóth
The Ördögkatlan is a minor cultural festival in Baranya
county, Hungary. The hosts are four little villages
(Beremend, Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya and
Villánykövesd) in the middle of the Villány wine region.
In 2016 it was the 9th event. There was several theatre
plays, concerts and exhibitions in the program.
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