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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Immár az idei év negyedik GazMag
újságját lapozgatja a kedves olvasó. Erre,
a tavaszi időjárásnak köszönhetően, akár a
szabadban is sor kerülhet. Áprilisban beindulnak a
jelentősebb szabadtéri programok, többek között
sportesemények és koncertek is. Ebben a hónapban
kerül megrendezésre Pécsen a Fiatal Közgazdászok
Országos Találkozója, április 22-e pedig a Föld
Napja.
Ebben
a
számban
írtunk
többek
között Budapest közösségi közlekedéséről,
Madagaszkárról, és smart city-megoldásokról is,
valamint újfent szóba került a tavaly év végi párizsi
klímakonferencia.
Áprilisi lapszámunkhoz minden kedves
olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk!
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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 hazai kkv-k versenyképességi kihívásai
A
hazai
kkv-szektor
versenyképességi
és
fenntarthatósági kihívásai – ezzel a címmel szervez
szakmai konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság
Felelős Vállalatirányítás Szakosztálya 2016. április 22én, pénteken 10 órától a Budapesti Gazdasági Egyetem
közösségi terében (Budapest V. kerület, Bihari u. 5. – a
Markó utca sarkán).

A konferencia előadói: Szerb László egyetemi tanár,
Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének következő
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
műhelybeszélgetése
Kar, Kvantitatív Menedzsment Intézet (A magyar
2016. április 14. csütörtök 10:00
kisvállalatok versenyképességének kompetencia alapú
Gerőcs Tamás: A kínai valuta útja a konvertibilitás felé
mérése és komplex vizsgálata); Ivanyos János címzetes
főiskolai docens, Trusted Business Partners Kft., az
A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
MKT Felelős Vállalatirányítás Szakosztályának titkára
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 45.
(Fenntarthatósági kockázatok kezelése és a KKV szektor
804-es előadóterem.
lehetőségei a globális értékláncban) és Doszpod Dénes
(Forrás: www.vki.hu)
ügyvezető, RiGoCon Tanácsadó Kft. (Hogyan támogatja
az etikus és megfelelő értékesítés a fenntartható
jövedelmezőséget?).
Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének
szemináriumai
2016. április 14. csütörtök du. 2 óra
Horváth Áron: Irodapiaci ciklusok jellemzése a hozam,
a bérleti forgalom, az üresedés, a bérleti díjak és az új
átadás alapján

Az előadásokat követően Hiányzó kompetenciák
a magyarországi KKV szektorban – nemzetközi
projekttapasztalatok
címmel
egy
interaktív
panelbeszélgetést hallgathatnak meg a résztvevők.

A konferencián a részvétel ingyenes, ám előzetes
regisztrációhoz kötött. Erre az alábbi linken van
2016. április 28. csütörtök du. 2 óra
lehetőség:
Pellényi Gábor: Szektorális reálárfolyamok és export: a
https://www.eventbrite.com/e/kkv-versenykepessegmagyar eset
es-fenntarthatosag-szakkonferencia-20160422-930registration-24149928085
Az intézet gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai
szemináriumsorozata, melynek célja a publikálás előtt
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
álló kutatási eredmények bemutatása és megvitatása.
Programszervező: Kónya István
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út
45.804-807-es előadóterem.
(Forrás: www.mtakti.hu)

www.gazmag.hu
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Rövid hírek
A magyar gazdaság versenyképessége – elmélet és
gyakorlat
A magyar gazdaság versenyképessége – elmélet és
gyakorlat. Ezzel a címmel szervezi meg hagyományos éves
konferenciáját a Dr. Gáspár Pál Közgazdaságtudományi
Emlékalapítvány 2016. április 29-én, pénteken 9 óra 30
perctől a Budapesti Corvinus Egyetem főépületének
(1093 Budapest, Fővám tér 8.) III. előadótermében.
A konferencia előadói: Sass Magdolna, az
emlékalapítvány kuratóriumi elnöke, Andor László, a
BCE Gazdaságpolitika Tanszékének tanszékvezetője,
a Káldor-díj kuratóriumának titkára, Koren Miklós,
a CEU egyetemi docense, Farkas Beáta, a Szegedi
Tudományegyetem Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok Intézetének egyetemi tanára, Bod Péter
Ákos, a BCE egyetemi tanára, a Káldor-díj bíráló
bizottságának elnöke, az MKT alelnöke és Kutasi Gábor,
a BCE Világgazdasági Tanszékének egyetemi docense,
korábbi Káldor-díjas közgazdász.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2016. április 14. csütörtök, 18:00
A Zalai Osztály rendezvénye
Kubassek János: Magyar női utazók öt világrészen
Vetítéssel egybekötött előadás
Balaton Színház – Simándy terem
8360 Keszthely, Fő tér 3.
2016. április 18. hétfő, 18:30
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub
közös rendezvénye
Juhász Balázs: Ladakh a valódi Tibet
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2016. április 20. szerda, 15:00
A Kisalföldi Osztály és a MTA KRTK RKI NYUTO közös
rendezvénye
Szabó Péter: Világunk az ősember szemével
A konferencián a részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Tanácsterem
kötött. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők az 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 10.
ide kattintva letölthető regisztrációs lapon jelezzék
részvételi szándékukat.
2016. április 26. kedd, 18:00
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
A Turizmusföldrajzi Szakosztály és a Kodolányi János
Főiskola Turizmus Tanszéke közös rendezvénye
Rátz Tamara: Minden út Rómába vezet
Kodolányi János Főiskola FR. 401-es előadó
Corvinus Business Festival
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Április 18-án és 19-én a Budapesti Corvinus Egyetemen
kerül megrendezésre Magyarország első tematikus 2016. április 28. csütörtök, 17:00
egyetemi fesztiválja, a Corvinus Business Festival.
A Szegedi Osztály rendezvénye
További információ az alábbi linken található:
Karancsi Zoltán: Barangolás Zlatorog földjén, Szlovénia
https://www.facebook.com/events/615341091953407/ legszebb tájain
(Forrás: MKT Corvinus)
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Nagy-előadó
(III. em. Krajkó Gyula-terem)
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Környezeti fenntarthatóság
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A párizsi klímacsúcs tanulságai

GazMag

A tavaly év végi párizsi klímakonferencia volt a fő téma az Ökológiai beszélgetések márciusi rendezvényén. A
Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus Ökológia Szakosztálya által 2015-ben lebonyolított „Változó Világ”
programsorozat folytatásának tekinthető eseményre március 10-én került sor.
A programsorozatot 2015-ben Antal Z. László,
az MTA TK Szociológiai intézetének tudományos
főmunkatársa hívta életre azzal a céllal, hogy a
résztvevők holisztikus szemlélettel, azaz különböző
nézőpontokat megismerve mélyülhessenek el az
aktuális témában. A rendezvények helyszíne a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest, V. kerület,
Arany János utca 1.).
A márciusi eseményen az ENSZ főtitkárhelyettese, Pásztor János is tiszteletét tette. A diplomata
részt vett a klímacsúcson, sőt a főtitkár szűkebb
csapatának tagjaként dolgozott a sikeres lebonyolítás
érdekében. Elmondta, hogy Párizsban 188 ország
képviseltette magát, és 150 államfő volt jelen. Maga a
megállapodás két részre bontható, az egyik a mindenki
által aláírt egyezmény, a másik pedig egy valamivel
konkrétabb határozat. A két különböző dokumentumra
azért volt szükség, mert a szigorúbb és konkrétabb
határozatot nem minden ország akarta vagy tudta
volna aláírni (az Amerikai Egyesült Államok jogrendje
szerint egy ilyesfajta megállapodást előbb „haza
kellett volna vinni” megtárgyalni a döntéshozásban),
míg a keretrendszert és önkéntes vállalásokat
tartalmazó egyezményt minden résztvevő aláír(hat)
ta. Pásztor János úgy véli, hogy a megállapodás egy
rugalmas fejlődés felé történő elmozdulás, melynek
végrehajtásához támogatást is nyújt az országoknak.
A pénzügyi támogatás mellett a fixen lefektetett hosszú
távú célok, valamint az átláthatóság és az ebből eredő
hitelesség is az egyezmény erősségének tekinthető. Úgy
véli, hogy az előzetesen meghatározott cél (ti. hogy a
globális hőmérséklet-növekedés az évszázad végére 2
°C alatt maradjon) megvalósulására van esély. Azonban
nem szabad elfelejteni, hogy az egyezmény ugyan jó, de
önmagában nem elég, végre is kell hajtani.

Bart István, az Energiaklub társelnöke Párizs
történéseit és a hazai klímapolitikát vette górcső
alá. Elmondta, hogy a megállapodás alapvetően jó,
szinte mindenki rosszabbra számított. Magyar részről
negatívumként jegyezte meg, hogy a kormányfő nem volt
jelen a párizsi tárgyalásokon (hazánkat a köztársasági
elnök képviselte). A szakember kitért arra is, hogy a
klímaváltozás hatásait nap mint nap érezhetjük, ugyanis
a migrációs hullám pont azokból az országokból indult
ki, amelyeket a leginkább sújt az éghajlatváltozás. Bart
István úgy véli, hogy Magyarország önkéntes vállalásai
kissé visszafogottabbak, mint amilyenek lehetnének,
hiszen a kicsit erősebb széndioxid csökkentési
célok megállapítása hazánknak is érdeke lenne.
A nap utolsó előadása a házigazda, Antal Z. László
nevéhez kötődik. A holisztikus ökológia jeles képviselője
egy népmesei hasonlat köré építette fel mondandóját: a
klímaváltozást a sárkányhoz hasonlította. Elmondta, hogy
az elmúlt évtizedek történései miatt a Föld lakossága
átlépte a természet határait, a különböző káros anyagkibocsátások, a hőmérséklet-változások és a természeti
katasztrófák száma egyaránt exponenciálisan növekvő
függvénnyel írhatóak fel. Az éghajlatváltozás sárkánya
elszabadult, ez okozza a különböző klímaparadoxonokat.
Antal Z. László feltette a költői kérdést, hogy ki győzi
le ezt a sárkányt? A mesékben nem a királyok győzik
le, és a győzelemhez ki kell lépni a varázstalanított
világból. Véleménye szerint ebben a tudomány szerepe
jelentős lesz, tudományos forradalomra lenne szükség.

Tóth Marcell

www.gazmag.hu

Társadalmi–gazdasági–környezeti kihívások Budapest
közlekedésszervezésében
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A főváros közlekedésszervezésének helyzetéről, kihívásairól tartott előadást március 29-én Győrben, a Széchenyi
István Egyetemen Kerényi László Sándor, a Budapesti Közlekedési Központ közlekedésstratégiai vezetője.
Bár az előadó a BKK-tól érkezett, prezentációjából
nem hiányzott az önirónia a főváros közlekedésének
hibái, néha érdekes helyzeteket eredményező megoldásai
iránt. Azonban ennek miértjeit is megpróbálta a
hallgatóság elé tárni. A BKK-nak folyamatosan változó
mobilitási igényekkel kell megbirkóznia, ez azonban
nem megy egyik naptól a másikra.

Tóth Marcell

Közlekedés

A szakember szerint fontos, hogy a közlekedés
kihívásaira olyan megoldást találjon a vállalat, amely
nem a lakosság életterének rovására történik, elegendő
helyet biztosít a gyalogosközlekedésnek. A lakosság
kiszolgálására is számos kezdeményezés van a BBKnál. Az utas-tájékoztatás már nemcsak a megállóban
lévő oszlopokkal történik (amelyeknél törekednek az
integrált megoldásra, azaz ne csak tábla legyen, hanem
más funkcióval is rendelkezzen), hanem online módon
és applikáció formájában is zajlik.

A közlekedés során egyre inkább előtérbe
kerülnek a környezettel kapcsolatos kérdések. Bár
Kerényi László is úgy gondolja, hogy lépéseket kell tenni
a környezetbarát közlekedés felé, azonban úgy véli, hogy
„a zöld dugó is dugó”, azaz hiába van zöld rendszám
vagy éppen dugódíj, attól még ugyanúgy tapasztaljuk
a hosszú sorokat, és átlagosan napi 20 percet
veszítenek az emberek a torlódások miatt. Egy jobb
közlekedésszervezéssel akár nagyobb sikereket lehetne
elérni, mint a zöld megoldásokkal. A folyamatosan
változó szabályozás azonban nem könnyíti meg a BKK
helyzetét sem.
Az előadás végén a szakember összefoglalta
azokat a fejlesztési pontokat, amelyek a Budapesti
Közlekedési Központ legfontosabb prioritásait képezik.
Ezek az elektronikus jegyrendszer fejlesztése, a
kötöttpályás közlekedés fejlesztése, az élhető belváros
biztosítása, a szolgáltatások fejlesztése és a napjaink
kihívásaihoz igazodó innovációk megvalósítása.
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Életképek

GazMag

Bod Péter Ákos előadása a Széchenyi István Egyetemen

Városfejlesztési workshop Zircen

A Pannon Víz volt MUT Smart City előadásának vendége

Csongrádi Zoltán Győrben, a MUT rendezvényén

Pásztor János az Ökológiai beszélgetések vendégeként

Húsvétkor is népszerűek a kisállat-simogató helyek

www.gazmag.hu
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Befektetési szünet az orosz gazdaságban
A hagyományoktól eltérő módon folytatódott a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének műhelybeszélgetés-sorozata, a márciusi rendezvényen
ugyanis illusztris vendég, Oleg Buklemishev tartott előadást.
Ez a csökkenés nemcsak az országba beáramló
külföldi tőkére igaz, hanem a hazai beruházási kedvre
is jellemző. A Világbank előrejelzései szerint várhatóan
2018 környékére tér vissza a kívánatos szintre az orosz
gazdaság.
De mit is tehet az orosz gazdaság a kilábalás
érdekében? Erre a kérdésre Oleg Buklemishev is
megpróbált konkrét választ adni. Úgy véli, hogy pénzügyi
ösztönzők alkalmazására, intézményi reformokra és a
negatív várakozások megfordítására is szükség lenne.
Az orosz gazdasági szakértő azzal zárta előadását,
hogy Oroszország az elmúlt 25 év során 4 gazdasági
krízisen ment keresztül, így minden bizonnyal a jelenlegi
helyzetből is ki fog lábalni.

Gazdaság

A szokásokhoz híven az MTA KRTK Világgazdasági
Intézetében (Budaörsi út 45.) megrendezett
beszélgetésen általában a VGI munkatársai mondják
el véleményüket egy-egy témában, ezúttal azonban az
M. V. Lomanoszov Moszkvai Állami Egyetem oktatója
és Gazdaságpolitika Tanszékének igazgatója, Oleg
Buklemishev volt az előadó.
A szakember elmondta, hogy Oroszország
napjainkban nem tartozik a legnagyobb gazdaságok
közé. A Szovjetunió felbomlása óta eltelt időben
egymás után három különböző növekedési modell
rajzolódott ki az orosz gazdaságban. A gazdasági
növekedésre azonban rossz hatással volt a gazdasági
válság, amelynek az egyik leginkább érintett országa
voltak. Ennek hatására a pénzáram volumene, illetve
a befektetések száma is drasztikusan csökkent.

Tóth Marcell

II. Tehetség Konferencia
Második alkalommal szervezte meg tudományos konferenciáját az Óvári Gazdász Szakkollégium. A II. Tehetség
Konferencia és Állásbörze március 30-án került megrendezésre Mosonmagyaróváron, a Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának Biotechnológiai Kutató és Oktató Központjában.
Az előadások két, egymással párhuzamosan
futó szekcióban zajlottak. Az egyetemistáknak nemcsak
hallgatóságként, hanem előadóként is lehetőségük nyílt
részt venni a konferencián, több hallgató is bemutathatta
kutatási témáját és szerezhetett tapasztalatot
előadóként.
A II. Tehetség Konferencián a GazMag sem csak
csendes szemlélőként volt jelen, a lap főszerkesztője,
Tóth Marcell is előadást tartott „A GazMag online havilap
ökológiai lábnyoma 2015” címmel, amely során a 2012ben elkezdett kutatás legfrissebb eredményeit mutatta
be.
Tóth Marcell

Oktatás

Az először 2015-ben megrendezett konferencia
elsősorban a mosonmagyaróvári egyetemistákat
szólította meg, ennek köszönhetően az eseményt
összekötötték egy állásbörzével is. Számos környékbeli
cég képviseltette magát, többek között a Dr. Oetker,
a B.O.S., az SMR, vagy a Rajkai Takarék is tartott
előadást, színesítve ezzel a tudományos előadások
palettáját, és nem titkolt céllal bemutatkozni jövőbeli
munkatársaiknak.

Smart City
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Víziközmű szolgáltatás – okos települések
Március 8-án került sor a Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei területi csoportjának
legutóbbi Smart City rendezvényére. Az esemény Győrben, az MTA KRTK RKI épületében zajlott.
A Smart City rendezvénysorozat hatodik
előadója Csongrádi Zoltán a PANNON-VÍZ Regionális
Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. műszaki
igazgatója volt. Csongrádi Zoltán előadásában
bemutatta a PANNON-VÍZ Zrt.-t (http://www.pannon-viz.
hu/) és az elmúlt évek víz fogyasztásának, valamint a
szennyvíz használatnak fontosabb adatait, trendjeit a
működési területén.
Az előadás során kiderült, hogy szolgáltató
területén kiváló minőségű a víz, és a cég jelenleg is
használ „okos” rendszereket a vízfogyasztás mérésére.
Az okos mérések kétféle módón végezhetők el, az
úgynevezett „sétáló méréssel” és a „fix rendszerekkel”.
Az „okos mérők” 8 másodperecenként küldenek
adatokat a vízóra állapotáról. Az okos mérés haszna
a szolgáltató számára, hogy a begyűjtött adatok
alapján jobbá tudja tenni a rendszereit, és a fogyasztó
számára létre tud hozni egy úgynevezett fogyasztási
profilt. Így a fogyasztók valós képet kaphatnak a
fogyasztási szokásaikról. Az szolgáltató pedig ezen
keresztül követni tudja a vízhasználati szokásokban
bekövetkező változásokat, és ennek megfelelően
fejleszteni a hálózatát. Többek között a klímaváltozás
miatt is szükség lenne azonban a vízhasználat mellett
a szennyvíz, és a csapadékvíz mennyiségének mérésére
is, aminek az adataira támaszkodva megtervezhető
lenne egy adott város teljes vezetékhálózata.

Az előadásból kiderült még, hogy a helyes vízhasználatról
a MaVíz készít tájékoztató borssúrákat (http://www.
maviz.org/). A jövőben pedig az okos mérés, és a
számlázás is központosításra kerül, amit a Központi
Okos Mérés Zrt. fog végezni (http://www.komzrt.hu/).
Az előadást követő beszélgetésből kiderült, hogy
a PANNON-VÍZ Zrt. egy ISO szabványnak köszönhetően
folyamatosan elemezi, és javítja az energiafelhasználását.
Egy térinformatikai adatgyűjtésnek köszönhetően
pedig a jövőben szűrhető lesz majd például Győr egyes
városrészeinek vízfogyasztása. Egy adott településen
vagy ivóvízellátó rendszeren vízlágyítására ma már
központilag (víztisztítási technológia részeként) is van
lehetőség, amit azonban csak az önkormányzat építhet
meg, mert ez a meglévő ellátórendszer fejlesztése. Az
egyedi szennyvíztisztításnak és gyűjtésnek csak a nagy
vízközmű-rendszerektől távoli kicsi településeken lehet
létjogosultsága a költségek miatt. Jelenleg egy vezeték
rekonstrukció során (városi környezetben) a cső ára a
költségek mindössze 10-20%-át teszi ki. A jövőben az
okos települések adatelemzései segítethetik a tervezést
is, így a beruházások költséghatékonysága javul.
A viziközmű rendszerek fejlesztése a tulajdonos
önkormányzat(ok) szoros együttműködését, és a közös
tervezést igényli a jövőben is.

Jóna László
Meghívó a MUT Győr-Moson-Sopron megyei területi csoportjának soron következő smart city előadására!
Előadó:
Szemerey Samu (KÉK / DT / Lechner): Living lab – a városi laboratórium, mint fejlesztési modell
Helyszín: MTA KRTK RKI NYUTO (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10.)
Dátum: 2016. április 12. 15:00 óra
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Ahol csomagok lógnak a fákról - Madagaszkár
Trópusi, szavanna, félsivatag és esőerdő. Képzeljük el ezt a négy teljesen különböző éghajlatú vidéket, egy
országon belül! Nem nehéz dolog, ugye? De vajon természetanyánk is képes lenne megvalósítani mindezt? A
válasz természetesen az, hogy igen! Merthogy Madagaszkár nemcsak a sztenderd képeslapokon visszaköszönő
hatalmas baobab fákból áll. De nem ám! Tudja ezt az előadó is, Szabados Péter. “Szabadidős világjáró gimnáziumi
tanárként 65 országot utaztam be, és azt hiszem, ő lett a kedvencem.” A rajongástól kissé elfogult, de minden
nézőpontból bemutató előadást hallhattunk tőle.
Szabados Péter, kíváncsi tanárember lévén, ennek
is utána kérdezett, és kapott is rá választ. A
madagaszkáriak jelentős része mélyen vallásos, így a hit
gyakorlása fontos szerepet játszik a mindennapjaikban.
Vasárnaponként misére járnak, de mivel a templom nincs
berendezve, mindenkinek vinnie kell magával az ott
használatos bútordarabokat. Ez inkább csak az eldugott
településeken jellemző, ahol kicsit mintha megállt volna
az élet, nem úgy, mint a fővárosban. Ott egész napos piac
és utcai árusok tömkelege vár ránk, portékáikat kínálva.
Vásárlás közben ha megéhezünk, érdemes kipróbálni
valami helyi specialitást. Bármit is választunk, szinte
biztos, hogy zebu és rizs lesz benne, de csalódni nem
fogunk, ételeik nagyon ízletesek. Egy dologra figyeljünk,
hogy a higiéniai előírások –már amik vannak– nem
feltétlenül európai gyomorra vannak szabva. Így aztán
hogy élvezni tudjuk az élő, nyüzsgő várost, célszerű az
éttermet választani az utcai árus kínálatával szemben.
Már csak azért is, mert a város nem az autóktól
hangos, hanem az emberektől, elsősorban is inkább a
gyerekektől. Közmondásuk is van erre, miszerint: “egy
fa nem erdő”, így a gyerekek-felnőttek aránya szinte 5050%-osan oszlik el.
Keresve, figyelve találhatunk elérhető áron
repülőjegyet vagy szervezett utazást, csak ne felejtsünk
el vízumot igényelni, mert oda az a “belépő”. Az ott élő
embereknek természetesen más az értékrendjük, de
hogy büszkének büszkék az országukra, az tuti. Miért
is ne tennék, amikor természetanyánk még egy olyan
bokorfajtát is “adott” nekik, aminek formás kis levelét
félbehajtva Madagaszkár kontinens alakját kapjuk.

Molnár Fanni

Földrajz

Madagaszkár 1960-ban vívta ki függetlenségét,
azóta szabad országként és egyben kontinensként
is
működik.
Utóbbit
releváns
álláspontok
felsorakoztatásával érte el, miszerint a sziget korán
elvált a többi kontinenstől, így az ott élő fajok 90
százaléka endemikus élőlénynek számít, azaz sehol
máshol nem találhatók meg. Az apró bogaraktól a
nagyobb emlősökig bármivel találkozhatunk. Útonútfélen szembejöhetnek a zebuk, Madagaszkár
húsmarhái. Természetesen nem vadon élő állatokról van
szó, hanem csordában, legelészve, vagy egyik helyről a
másikra hajtva láthatjuk őket a vörös, szürreális tájon
barangolva. Ha ennél különlegesebb élőlényt szeretnénk
látni, alig 25 km-t kell arrébb mennünk, máris egy
esőerdőben találjuk magunkat, Ramanafában. Itt “kis
csomagokat” kell keresnünk a fákon, indákon lógva.
Ők vagy makik, vagy lemúrok lesznek. “Barátságos
kis jószágok, megszokták már az emberi jelenlétet”,
meséli Szabados Péter. Ehhez kapcsolódik állítása is,
miszerint Madagaszkáron hiába az esőerdő, a kietlen
táj, egyetlen nagy igazi ellenségünk van, az pedig az
idő. Egyrészt mert van mit nézni, másrészt mert kevésbé
fejlett az infrastruktúra, így az utak minőségét hihetetlen
széles skálán tudnánk osztályozni. A főútnak titulált
poros földúttól a jó minőségű, bitumenes autósztrádáig
bezárólag mindennel találkozhatunk. Ezeken van, amikor
a maximum sebesség nem éri el a 10 km/h-t, de ennek is
van némi előnye. Gyalogtempóban haladva az ember olyat
is észrevesz, amit máskor nem. Például helyi lakosokat,
akik tömegesen bútorokat cipelnek. De hova, s minek?

Könyvajánló
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Könyvajánló – Juhos Gábor: Noir York City – The Black and White
Love Story
A Juhos Gábor által életre hívott „Noir York City” sorozat negyedik kötete a “The Black and White Love Story” című
regény. Bár a könyvsorozat korábbi műveinek folytatásaként tekintünk rá, lényegében önálló kötetként is megállja
a helyét, a története nem épül az előző kötetekre.
A Noir York City elnevezés nem véletlenül
mutat hasonlóságot az Amerikai Egyesült Államok
egyik legismertebb városának nevével, a regénysorozat
cselekménye nagyrészt New York-ban játszódik. A „noir”
pedig azt engedi sejtetni, hogy borúsabb jelenetekkel is
megismerkedhetünk, akár a történet, akár a szereplők
lelki világa tekintetében.
A The Black and White Love Story főszereplője
Gabriel Stanford, a történetet az ő szemszögéből leírva
élhetjük át. A főhőssel némiképp könnyű azonosulni,
hiszen az átalagemberek mindennapi gondjaival
találja magát szemben a mű elején. Hobbiból zenél,
visszaköltözik egy nagyvárosba, és nem utolsó sorban a
párkeresés nehézségeivel is meg kell küzdenie.

Bár a Love Story alapvetően egy romantikus
történetre utal, a regényből nem maradhatnak ki a
szerző által előszeretettel alkalmazott akciódúsabb
jelenetek, és a könyvsorozat hangulatvilágát nagyban
meghatározó, szinte már a saját stílusjegyének számító
belső vívódások sem. A címben szereplő fekete és fehér
nem biztos, hogy mindig fekete és fehér, illetve nem
feltétlenül az a fekete, és az a fehér, amiről vagy akiről
először azt gondoljuk…
A borító passzol a könyv hangulatához. Nemcsak
a színvilága (a címhez hűen fekete és fehér), hanem az
elrendezés is ehhez igazodik. Az egymásnak háttal álló
szereplők helyzete sokatmondó, a regény végére ez
azonban változhat – ismerve a szerző korábbi műveit ez
történhet akár pozitív, akár negatív irányba is.
A Noir York City – The Black and White Love
Story című regény 288 oldalas terjedelmével közepesen
hosszú műnek mondható, azonban a szerző stílusából
adódóan meglehetősen olvasmányos. Aki e műfajban
azokat a könyveket részesíti előnyben, ahol a romantikus
fő szál mellett aktív cselekmény is történik, kellemes
időtöltésre számíthat.

Tóth Marcell

Jól látja a kedves olvasó a névegyezést. A könyv
szerzője, Juhos Gábor szerkesztőségünk tagja.
Külön öröm a GazMag számára, hogy kollégánk írói
pályafutása töretlenül halad előre. Természetesen
további könyveinek megjelenéséről is örömmel
beszámolunk majd.
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Abstracts of the articles
Ecological conversations – After Paris

Smart City presentation in Győr

Marcell Tóth

László Jóna

One of the biggest event in 2015 was the United
Nations’s Climate Summit. The main topic of the latest
event of the Changing World was the evaluation of the
Paris Agreement. One of the presentations was made by
János Pásztor, who is an Assistant Secretary-General at
the United Nations.

Zoltán Csongrádi was the guest on the last occasion of
the Smart City event series in Győr. The Pannon Víz Ltd.’s
expert presented the company’s smart solutions in the
local waterworks system.

„Where packages hanging from the trees”
– Madagascar

Marcell Tóth

Madagascar was the main topic on the Hungarian
Geographic Association’s last event in Pécs. This nation
Sándor Kusai is Hungary’s ex-ambassador in Chines. is an island country off the coast of Southest Africa. On
On the Institute of World Economics’s last workshop he, this event we could learn some interesting information
spoke about the cooperation between the world’s most about this faraway country.
populous country, and the Central and Easter European
region’s 16 countries.

Book review: Noir York City – The Black
and White Love Story

Investment pause in the Russian economy Marcell Tóth
and how to overcome it
Marcell Tóth

The Black and White Love Story is the fourth book of the
Noir York City universe of the famous Hungarian writer,
Oleg Buklemishev is the professor of the Moscow State Gábor Juhos. This book is a love story with some action
University. On the Institute of World Economics’s last parts. The main character, Gabriel Stanford’s internal
workshop, he spoke about the investment pause in struggle is an important part of the storyline.
Russia, and presented, how can they reverse the negative
expectations.

Talent Conference
Marcell Tóth
In this year it was the second Talent Conference in
Mosonmagyaróvár. On this conference there were
several presentations by students and companies, too.
This event was organized by Agronomist College of Óvar.

Abstracts of the articles

Challenges of the organization of transport Fanni Molnár
in Budapest

