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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Beköszöntött a november, vészesen közeleg
az év vége, és ahogy az egyik népszerű TV-s
sorozatban mondanák, közeleg a tél is.
A megszokott módon mostani lapszámunk
is számos érdekességet rejt olvasóink számára.
Az októberi események mellett nem maradt el a
zeneajánló sem, ráadásul a méltán híres Harry
Potter-sorozat legújabb kötetét is elemezgettük egy
kicsit – természetesen spoiler-mentesen.
A novemberi lapszámunkhoz minden kedves
olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk!
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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
Közgazdász Napok Miskolcon
A Magyar Közgazdasági Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete – a MAB Közgazdaságtudományi
Szakbizottság
Humánerőforrás-munkabizottságával
együttműködve – idén is megszervezi a Közgazdász
Napok programját.

Területfejlesztési konferencia Budapesten
Az MTA Regionális Tudományi Bizottságának
Területpolitikai Albizottsága és az ELTE Regionális
Tudományi Tanszéke tisztelettel meghívja Önt
a „Térszerkezeti kihívások és területfejlesztési
válaszlehetőségek a 2010-es években Magyarországon”
című konferenciára.
Időpont: 2016. november 30. szerda 14 óra
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz (Budapest XI.
kerület Pázmány P. sétány 1/A épület,, -1.85. Harmónia
terem)
Program:
14.00 Megnyitó - Rechnitzer János elnök MTA Regionális
Tudományi Bizottság, egyetemi tanár Széchenyi István
Egyetem
„Területi folyamatok és területfejlesztés”
Elnök: Rechnitzer János elnök MTA Regionális Tudományi
Bizottság, egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem
14.10 Területi folyamatok Magyarországon a XXI.
században - Kiss János Péter adjunktus, Eötvös Loránd
Tudományegyetem
14.30 Területfejlesztés Magyarországon a 2010es években - Tipold Ferenc főosztályvezető,
Nemzetgazdasági Minisztérium

A programok 2016. november 23-án, szerdán 14
órától egy gyárlátogatással indulnak a Takatában. A
gyárlátogatáson a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. A regisztráció részleteit és a szükséges adatokat
a mellékelt meghívó tartalmazza. A részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, hogy az
érdeklődők a részvételi szándékukat 2016. november
21-én, hétfőn 10 óráig jelezzék a lukacs.edit@bokik.
hu e-mail-címen. A regisztrációhoz a jelentkező neve
„A régióknak van problémája”
mellett – az üzem beléptető rendszere miatt – a személyi
15.00 Városfejlesztés koncepciózus várospolitika nélkül
igazolvány számára is szükség van. Gyülekező 13.45Magyarországon - Tosics Iván szociológus, Városkutatás
kor a Takata főbejáratánál(3516 Miskolc, Takata út 1.).
Kft. Budapest
15.20 Vidékfejlesztés – az elmélet és a gyakorlat
2016. november 25-én, pénteken 11 órától a BOKIKkereszttüzében – G. Fekete Éva egyetemi tanár, Miskolci
székházban Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőEgyetem
piaci problémáiról és lehetőségeiről „Menni vagy
15.40 Megyék az újradefiniálás küszöbén - Kovács
maradni? – Fiatal pályakezdők dilemmája és a megye
Katalin szakmai vezető, Baranya Megyei Önkormányzat
meghatározó problémája a szakképzett munkaerő
hiánya” címmel szerveznek konferenciát. A tanácskozás
„A problémáknak van régiója”
részletes programja megtalálható a lentebb letöltehető
16.20. Balatoni körkép – Molnár Gábor ügyvezető
meghívóban. A konferencián a részvétel ingyenes,
igazgató, Fekete Károly kutató, Oláh Miklós kutatásvezető,
de regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, hogy az
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
érdeklődők a részvételi szándékukat november 23-án 10
16.40 Területi folyamatok innen és túl - Magyar határ
óráig jelezzék a lukacs.edit@bokik.hu e-mail-címen.
menti körkép - Jaschitz Mátyás tervezési igazgató, CESCI
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
(Forrás: SZE RGDI)

www.gazmag.hu
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Rövid hírek
A 2024-es olimpiáról a Külkeren
A nyári olimpiákon szerzett 495 éremmel – és a téli
olimpiákkal együtt 501 érmével – Magyarország a
legeredményesebb olyan nemzet, amely még nem
rendezett olimpiát. Könnyen lehet, hogy ez az állítás
csak 2024-ig lesz igaz, ugyanis Budapest Párizzsal és
Los Angeles-szel van versenyben a 2024-es nyári játékok
megrendezési jogáért.
A Magyar Közgazdasági Társaságnak a BGE
Külkereskedelmi Karán működő ifjúsági szervezete a
2024-es olimpia rendezéséről, a nyári játékok várható
hatásairól szervez kerekasztal-beszélgetést olimpikonok
részvételével 2016. november 23-án, szerdán 11 óra 30
perctől a BGE Külkeresedelmi Karának (1165 Budapest,
Diósy Lajos utca 22-24.) Klubtermében.
A beszélgetés résztvevői: Imre Géza világ- és Európabajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres
olimpiai bronzérmes magyar párbajtőrvívó; Gangl Edina
Európa-bajnok vízilabdázó, olimpikon; Kézdi Réka
paralimpikon úszó; Siklós Erik, a MOB marketing- és
kommunikációs igazgatója; Rózsa Iván, a Budapest
2024 kommunikációs igazgatója és Serényi Péter
sportújságíró.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub
közös rendezvénye
Gruber László: Jáva tűzhányóitól a celebeszi Toraja-földig
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.
2016. november 08. kedd, 15:30
A Tolna megyei Osztály rendezvénye
ifj. Kalocsa Péter: Békesösvény az Isonzónál
Tinódi Ház
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
2016. november 14. hétfő, 18:00
A Zalai Osztály rendezvénye
Elter Károly: A kenguruk földjén - Ausztrália
Vetítéssel egybekötött előadás
Balaton Színház – Simándy terem
8360 Keszthely, Fő tér 3.

2016. november 15. kedd, 18:00
A Debreceni Osztály rendezvénye
Kozma Gábor: Térbeliség a sportban
A klímabüdzsék tapasztalatairól a BME-n
DE Matematikai-földtudományi épület, M 105-ös terem
A brit klímatörvény és az úgynevezett “klímabüdzsék” 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
tapasztalatairól szervez angol nyelvű szakmai
rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság 2016. november 16. szerda, 15:00
Műegyetemi Ifjúsági Szervezete 2016. november 24- A Kisalföldi Osztály és a MTA KRTK RKI NYUTO közös
én, csütörtökön 15 órától a BME Q épületében (1117 rendezvénye
Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.).
Hardi Tamás: Szuburbanizációs folyamatok, városok
A rendezvényen Ben Luckock, a budapesti Brit fejlődése Közép-Európában
Nagykövetség első tanácsosa beszél arról, hogy a MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Tanácsterem
brit kormány számára miért elsődleges az alacsony 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 10.
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés,
majd Mike Thompson, a brit kormány mellett (Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
működő Klímaváltozási Bizottság klímabüdzsékért
felelős vezetője osztja meg tapasztalatait a
klímaköltségvetésekkel kapcsolatban.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

Smadrt City / Közlekedés
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Előadás a MOL Bubiról Győrben

GazMag

Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály közös Smart City rendezvénysorozatának tizedik előadója Dr. Tóth
Péter és Fóti Balázs a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály közös
Smart City rendezvénysorozatának kilencedik előadója.
A Smart City rendezvénysorozat tizedik előadója
Dalos Péter a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
MOL Bubi termékmenedzsere volt, aki előadásában
bemutatta a budapesti MOL Bubi közbringarendszer
működését (https://molbubi.bkk.hu/), használatának
tapasztalatait, továbbá a fenntartható városfejlesztésre
gyakorolt pozitív hatásait.
Dalos Péter elmondta, hogy a Bubi
létrehozásának két fő célja a közösségi közlekedés és
a városi kerékpározás népszerűsítése volt, így például
nagyon sok idős ember fedezte fel újra a kerékpározást
a közbringának köszönhetően. De a Bubi nemcsak
az idősek körében lett népszerű, hanem a családosok
körében is. Eddig több mint 55 ezren regisztráltak a
rendszerbe, és – mivel egy regisztrációval egyidejűleg
akár 4 kerékpár is használható – becslések szerint
több mint 100 ezren próbálták már ki. A BKK igyekszik
megismerni a felhasználóit, és kielégíteni az igényeiket,
valamint pozitívan kommunikálni a Bubi kapcsán.
Emellett a társaság minden eszközzel igyekszik integrálni
a közbringarendszerét a közösségi közlekedésbe (pl.
metrón látható az átszállási lehetőségek között a Bubi
is.)
A Bubi kommunikációjában folyamatos
kihívást jelent a jelenlegi több kivételi lehetőség (a
kerékpárok felvétele lehetséges a terminálokon és
a kerékpárokon keresztül kártyával és PIN-kóddal,
továbbá mobiltelefonos applikáció használatával is)
bemutatása a felhasználók számára. Az informatikai
háttér fejlesztése a Bubinál is folyamatos feladat,
de ez nem egyedülálló dolog, a világ nagyvárosiban
hasonló kihívásokkal küzdenek a közbringarendszerek
üzemeltetői. Dalos Péter még hozzátette: a közbringa
egyfajta közlekedésbiztonsági eszköznek is tekinthető.

A nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy
közbringa révén az érintett városokban egyre nagyobb
számban megjelenő, kerékpárral (is) közlekedő emberek
hatására nemcsak a kerékpáros, hanem az összes
közlekedési baleset száma is csökkenő tendenciát mutat.
A BKK szeretné elérni, hogy a Bubi és más közbringabérletek vásárlásának támogatása kerüljön bele a céges
cafetéria-rendszerbe. A bikes.oobrien.com oldalon valós
időben megtekinthető a világ legtöbb városának, köztük
Budapest közbringrendszerének vizualizált aktivitása.
Az előadást követő beszélgetés során kiderült,
hogy szükség lenne egy olyan tervezési útmutatóra, ami
a gyűjtőállomások kialakítását mutatja be. Jelenleg az
egyes cégek, közintézmények, stb. ha gyűjtőállomást
szeretnénk
kialakítani
a
közelükben,
akkor
megkereshetik ezzel a BKK-t, de a vállaltnál is van egy
értékesítő csapat, akik felkeresik az egyes irodaházakat,
és felmérik, hogy mekkora igény van gyűjtőállomás
kialakítására a területükön. Budapest területén a
becslések szerint naponta 100 ezer helyváltoztatás
történik kerékpárral, melynek szezontól függően 2-5
százaléka a Bubival megtett. A főszezoni (tavasz-ősz)
elemzések alapján pedig az összes Bubis utazás 92%a köthető a rendszeres (MOL Bubi bérlettel rendelkező)
felhasználókhoz. Az alkalmi használatra szolgáló jegyek
50%-át turisták vásárolják meg. Dalos Péter fő tanácsa
a GyőrBike-al kapcsolatban az volt, hogy a közösségi
kerékpár rendszer épüljön be a város fejlesztését
meghatározó stratégiákba és egyéb tervekbe.

Jóna László

www.gazmag.hu
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Közel tíz évvel az utolsó, hetedik kötet megjelenése után újra kalandozhatunk egy kicsit Rowling univerzumában.
A Harry Potter és az elátkozott gyermek 19 évvel az eredeti történetszál lezárása után játszódik.

Maga a történet ott kezdődik, ahol a Harry Potter
és a Halál ereklyéi végződött. Pontosabban annak
utolsó fejezete, a „Tizenkilenc évvel később” szinte
egy az egyben megfelel az új könyv első pár oldalának.
Tehát kedvenc hőseink mellett immár a varázslók új
generációja is megérkezett, és a Roxfortban próbálja
elsajátítani a mágia csínját-bínját. Természetesen
az aurorként dolgozó Harry, a mágiaügyi miniszter
Hermione, valamint Ron, Ginny és Draco Malfoy
mindennapjai sem könnyűek, de ez a korábbi kötetek
ismeretében nem meglepő. Gyermekeiknek pedig az
iskolában kell megküzdeniük nem várt kalandokkal.
A szerzők nem bíztak semmit a véletlenre,
a korábban olvasók milliói által kedvelt, legendás
karaktereket mindenképpen szerepeltetni akarták a
könyvben, így ilyen-olyan formában, de újra felvonultatták
többek között Dumbledore-t, Pitont vagy a Teszlek
Süveget is. Főhőseink gyermeknevelési problémái
térben és időben is változatosak, ráadásul némi
fekete mágia is megnehezíti életüket. A legfiatalabb
nemzedék központi karakterei Harry középső fia,
Albus Perselus, és a vele egyidős Malfoy-fiú, Scorpius.

Bár szüleik az eredeti könyvsorozatban nem voltak épp
a legjobb barátok, a két gyerek között ehhez képest jó
kapcsolat alakult ki, ráadásul mindketten örökölték atyáik
kalandvágyát és szabályokkal szembeni hozzáállását is.
Az eltérő műfaj, és a korábbiakhoz képest
szokatlan megközelítés ellenére a Harry Potter és az
elátkozott gyermek összességében méltó folytatása a
világszerte kedvelt könyvsorozatnak. Bár a szerzők egykét ponton eléggé összekuszálták a szálakat, a színdarab
szórakoztató olvasmány lett, rajongóknak kötelező.

Tóth Marcell

Kultúra / Könyvajánló

A könyv érdekessége, hogy Joanne Kathleen
Rowling nem egyedül írta, hanem Jack Thorne és
John Tiffany közreműködésével, illetve hogy az eddig
megszokottól eltérően nem regény, hanem színdarab.
Sőt, valóban egy színházba szánt alkotás, csak
ugye a rajongókkal nem lehetett megtenni, hogy a
szövegkönyv ne jelenjen meg nyomtatásban is. Ez a
műfaj még irodalomórákról lehet ismerős az olvasók
többségének, többek között Shakespeare színpadi
művei és királydrámái íródtak hasonló formában.

Kultúra
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Lemezkritika - Poets of the Fall - Clearview
A könnyű rock finn nagymesterei ismét színre
léptek egy új anyaggal, ahogy azt már megszokhattuk
tőlük. Épp a múlt éjjel álmodtam egy zenei benyomást
erről a friss anyagról, ma kijött, hát lássuk mennyire fedik
egymást a valós és képzelt élmények. Szépen sorjában.
Drama for Life: Revolution Roulette hangzás, de mégis
az új vonalat képviselve hozza a végre tiszta hangképet
az együttestől. A klip-szám egy tipikus POTF dal, megvan
benne minden jól bejáratott és szeretett alapanyag.
The Game: A hangzása alapján kicsit lejjebb van a
hangulata, de mégsem lehet teljesen szomorúnak
nevezni, van benne valami könnyedség az enyhén
nyomott tónusa mellett.
The Child in Me: Meglepő nyitás, elektronikus játék
a hangokkal, megalapozva a dal nevének hangulatát.
Kellemesen bólogatós zene, de amilyen távolinak tűnik
Marko hangja, olyan messzire viszi a figyelmem is. Nem
tűnik az album gerince részének, inkább egy elvont,
művészi alkotás, kell egy bizonyos hangulat ahhoz, hogy
élvezni tudjuk.
Once Upon a Playground Rainy: Ez az album mintha
egyre inkább egy pszihedelikus emlékkönyv lenne. Nem
egészen vonzza a figyelmem a szám, de a háttérben
megbújva mégis tetszik. Az álomszerű hangzás lehet
ez, bár nem tudom, hogy szándékos-e, vagy csak egy
felújított demo változat akarna lenni ez a dal is.
Children of the Sun: Egyértelműen balladásabb hangzás,
ugyan ez is tökéletesen felfűzhető az előtte lévő
altatódalok sorára. Nem egy negatív dolog, csak másra
számítottam eddig.
Shadow Play: Kicsit élénkebb, játékosabb a tónusa mind
zeneileg, mind énekben. Bár egyes elemek jobban tolják
a pop-ot a fülünkbe, mint a rockot, de nem lehet érte
haragudni, nem is lehet bánni. Legfeljebb ha a többi is
ilyen lenne.
Center Stage: Jobban kikacsint az epikus hangzás felé,
de itt már kezdek elálmosodni, a sok elszállós hangtól
és a visszhangzó álomeffekttől.
The Labyrinth: Az eddigi variácóból kapunk egy
teljes képet: álomszerű, lehangolt ballada. Viszont
így összeségében szép, a vokál közelebbinek hat,
erősebbnek és pont ezért tudok rá figyelni és élvezni.

Crystalline: Végre felébredhetünk egy kicsit hála ennek
a pattogós, country-szerű, pop-rock, habkönnyű dalnak.
Ideális választás egy napsütéses, gondtalan délelőtti
sétához, amikor elmegyünk boltba kenyérért és minden
rendben. :)
Moonlight Kissed: Kétségbeesett, titokzatos, sötét,
hívogató, meseszerű ballada. Nem az a sírós fajta, inkább
egy újszerű élmény, ami sokkal ügyesebben operál ezzel
a hangulattal, mint mondjuk egy Nightwish, akik már
ezer éve egy Tim Burton-féle középkori fantáziavilágban
élnek, és még mindig nem tudom őket komolyan venni...
A benyomásom pedig? Hát... csalódott vagyok,
őszintén szólva. Több húzó-dalra számítottam, olyan
igazi, klasszikus „kitörök önmagamból örömömben”
típusú tényleg csak a nyitány volt, onnantól kezdve szépen
lassan el lettünk altatva. Már a Jealous Gods albumnak
is megvoltak az érezhető hiányosságai, bár tudjuk, hogy
tökéletes album nem létezik. Ezzel kapcsolatban most
vagy ilyen hangulata van az együttesnek, vagy hiba volt
egy külsős producerre bízni az albumot, netán gyorsan
ki akartak valamit adni... nem tudom. Sajnos nem ez
lesz a kedvenc albumom tőlük az biztos, de ha egy téli
estén egy kis álomittas, félhomályos álmodozásra lesz
szükségem, ezt biztos berakom a lejátszási listába.

Juhos Gábor
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Abstracts of the articles

László Jóna
In this september was published the new album of the
The Centre for Budapest Transport’s expert, Péter Dalos Finnish soft rock band Poets of the Fall. This album
presented the Hungarian capital’s public bike system, contains 10 songs. The album was published in English.
called MOL Bubi.

Book review: Harry Potter And The Cursed
Child
Marcell Tóth
The history of Rowling’s universe continues. 19 years
after the war against Voldemort Harry and his friends
are parents already. And their children are the new
generation of the Roxfort-students.
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Smart City – The MOL Bubi public bike Album review: Poets of the Fall – Clearview
Gábor Juhos
system

