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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Az év nyolcadik, és egyben legmelegebb
hónapja az augusztus. Egy főként szakmai témákkal
foglalkozó újság életében nagy kihívást jelentenek
azok a hónapok, amikor a strandolásé, nyaralásé,
fesztiválozásé a főszerep, de a GazMag ilyenkor
sem áll le.
Természetesen a témaválaszték ilyenkor
kicsit könnyedebb, és mi is megengedhetjük
magunknak, hogy fesztiválokról, vagy a nyár nagy
sporteseményeiről is megemlékezzünk. A labdarúgó
Európa-bajnokság után ugyanis hamarosan kezdődik
az Olimpiai. A Rio de Janeiroban augusztus 5. és 21.
között zajló ötkarikás játékokról, és remélhetőleg
a magyar sikerekről honlapunkon folyamatosan
beszámolunk majd.
Az augusztusi lapszámunkhoz pedig minden
kedves olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk!
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Megjelenik havonta, elektronikus formátumban.
Következő számunk szeptemberben jelenik meg.

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.

Az MTA KRTK Közgazdasági-tudományi Intézetének
Nyári Műhelye:
Dátum:
2016. augusztus 11-12.
Helyszín:
MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45., 807-es terem
Szervező: Kőrösi Gábor (KTI)

Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu
Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének szeptemberi
rendezvénye
2016. szeptember 1. csütörtök 13:00
Kőrösi István: Az ökoszociális piacgazdaság
megteremtésének kilátásai Magyarországon és az
Európai Unióban
A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 45.
804-es előadóterem.
(Forrás: www.vki.hu)

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV:
Vángorgyűlése
Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben
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. Szekcióelőadással 2016.
augusztus 1-ig lehet jelentkezni a konferenciára.
(Forrás: Magyar Regionális Tudományi Társaság - www.
mrtt.hu)

Előzetes program:
Czinkán Norbert (Alicante): Firm-Level Fluctuations and
the Density of Economic Activity: Evidence from Hungary
Danis András (Georgia Institute of Technology) - S.
Chava - A. Hsu: Labor Constraints and the Impact on
Firm Investment: Evidence from Right-to-Work Laws
Horváth Hedvig (U College London): Teacher Peers at
School: How Do Colleagues Affect Value-Added and
Student Assignments?
Lindner Attila (U College London): Who Pays for the
Minimum Wage?
Molnár Tímea Laura (U of British Columbia): Work,
Play, or Both and Buy? - Parents’ Differential Time and
Resource Investments in their Children
Niedermayer András (Mannheim) - A. Shneyerov - P. Xu:
Foreclosure Auctions
Novotny-Farkas Zoltán (Lancester) - G. Gebhardt:
Comparability and predictive ability of loan loss
provisions - The role of accounting regulation versus
bank supervision
Simon Zorka (Mannheim): Much ado about nothing: A
study of differential pricing and liquidity of short and
long term bonds
Telek Ádám (Alicante): Power Networks - A network
approach of voting
Uhrin Gábor (Göttingen) - H. Herwartz: Monetary Policy
Shocks, Sign Restrictions, and Asset Prices: A Novel
Approach for Analyzing Sign Restricted Models
Zseleva Anna (Maastricht University) - J. Flesch - D.
Vermeulen: The impact of modeling decisions
(Forrás: MTA KRT Közgazdaság-tudományi Intézet - www.
mktkti.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.
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Portugál győzelemmel zárult a labdarúgó Európa-bajnokság

GazMag

A portugál válogatott történetének első nagy tornáját nyerte a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon. A
kontinenstornán 44 év után szereplő magyar válogatott mellett több kiscsapat okozott kellemes meglepetést
szurkolóinak, és kellemetlent ellenfeleinek.
Ha csak a végeredményt nézzük, akkor akár
papírforma-közelinek is tűnhet a torna, hiszen Portugália
sokszor az esélyesek között szerepelt (bár még soha
sem győzött), és most végre összejött a luzitánoknak
az aranyérem. A házigazda Franciaország a döntőben
szenvedett hosszabbításos vereséget, a világbajnok
Németország pedig az elődöntőben vérzett el.
Ha azonban hozzátesszük, hogy a negyedik
elődöntős válogatott Wales volt, valamint azt, hogy
Izland a nyolc közé jutott, és Észak-Írország is túlélte a
csoportkört, akkor máris azt érezhetik a szurkolók, hogy
valami megváltozott.
De térjünk ki kicsit a győztesekre, mert nekik
mégiscsak kijár egy kis figyelem. Portugál generációk
hosszú sora, az Eusébió-féle válogatott, vagy a
közelmúltban Luis Figoval és Rui Costával fémjelzett
csapat zárta úgy pályafutását, hogy nem sikerült nagy
tornát nyernie. A világklasszis Cristiano Ronaldo
vezetésével a mostani Portugália azonban megnyerte
a tornát. CR azonban ehhez nem tett hozzá olyat, mint
várták tőle. A legjobban éppen ellenünk játszott, két
remek találattal mattolta Király Gábort, a többi meccsen
viszont adós maradt a gólokkal. A fináléban ráadásul
hamar megsérült, és hiába ment vissza a pályára
többször is, nem tudta folytatnia a játékot. Lényegében
nem Ronaldo nyerte meg az Eb-t Portugáliának, hanem
Portugália nyerte meg neki. Nem vitatva a háromszoros
aranylabdás játékos zsenialitását, az aranyéremben
a torna előtt lesajnált védelemnek, és a rendszerint
remekül cserélő Fernando Santos mesternek ezúttal
nagyobb szerepe volt, mint neki.
A meglepetés eredmények általában a
nagycsapatok vártnál gyengébb, és a kiscsapatok
vártnál jobb szereplése miatt alakulnak ki. Az idei
Európa-bajnokság a korábbiaknál több meglepetést
hozott, ami nagyban köszönhető annak, hogy az Eb
mezőnye 24 csapatosra bővült. A korábbi 16 válogatott

helyett immár nyolccal több ország kvalifikálhatott a
tornára, aminek köszönhetően több kisebb, a korábbi
nagy versenyekre ritkán, vagy még soha nem kijutó
nemzet is megmutathatta magát. (Bár többek között
Hollandiának és Dániának nem jött össze a kvalifikáció
a létszámemelés ellenére sem.) A már említett Wales
remekül élt ezzel a lehetőséggel, és az elődöntőig
menetelt, de a legjobb nyolc között elvérző, viszont
előtte a későbbi győztes Portugáliával ikszelő, és Angliát
búcsúztató Izland is bravúrosan szerepelt. Dicséretes
volt Észak-Írország szereplése is, akik hiába élték túl
várakozásaikat felülmúlva a csoportkört, a legismertebb
játékosuk az Eb-n egy percet sem játszó Will Grigg lett. Az
Izlandhoz hasonlóan abszolút újonc Albánia nem jutott
ugyan tovább, de szintén megszerezte első győzelmét.
Ebbe az előbbi listába sorolható a magyar válogatott is.
Honfitársaink Ausztria 2-0-s legyőzése után Izlanddal
(1-1) és Portugáliával (3-3) is döntetlent játszottak,
és csoportelsőként jutottak tovább kvartettjükből.
A nyolcaddöntőben Belgium azonban megálljt
parancsolt nekünk egy magabiztos 4-0-s győzelemmel.
Ennek ellenére nemzeti tizenegyünk szereplése
sikeresnek mondható. Az országban igazi fociláz
uralkodott. Ausztria legyőzését vagy Gera zseniális
gólját nem csak a tévék előtt ünnepelték, hanem
számos szabadtéri helyszínen országszerte, többek
között utcabál-hangulat alakult ki minden meccsünk
után a budapesti nagykörúton is. Király Gábor nem
csak Eb-korrekorder lett, hanem mackónadrágjának
köszönhetően kontinens-szerte népszerűvé vált.
A magyar Európa-bajnoki szereplés felülmúlta
a várakozásokat. Bár érdemes a realitások talaján
maradnunk, és figyelembe venni, hogy nem lettünk
egyből világverők, de Bernd Storck csapatának
Eb-n mutatott teljesítménye egy korábbiaknál
sikeresebb nemzeti csapat alapjait jelentheti.
Tóth Marcell
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A kérdés adott, hiszen a forró nyári napokon nem csak strandolni, valamint egy sör társaságában valamelyik
fesztiválon a tömegben tombolni lehet, hanem az is egy lehetőség, hogy a hűs szobába visszahúzódva egy-egy
könyv társaságában vészeljük át a tikkasztó hőséget.
Tény, hogy a sok TV, számítógép, egyéb modern
elfoglaltságok mellett egyre inkább háttérbe szorul az
olvasás, mint szabadidős tevékenység, azért ennek is
megvan a varázsa. És ha a rohanó világ és a sok munka
mellett úgy érezzük, nem jut erre idő, a nyári szabadság
(vagy szerencsésebbeknek vakáció) alatt akár még bele
is férhet legalább egy könyv elolvasása. Főleg, ha olyat
választ az ember, ami még tetszik is neki.
A lista természetesen szubjektív, és nem is teljes körű,
sorrendet pedig véletlenül sem szeretnék felállítani vele,
inkább csak egy két ajánlás, ha valakinek nincsen semmi
ötlete.

Dénes Tamás – Lakat T. Károly: A csapat – Hihetetlen
magyar siker a 2016-os Labdarúgó Európa-bajnokságon
Alig pár héttel a foci Eb után már meg is jelent egy
könyv az idei kontinensbajnokságról. A középpontban
nem meglepő módon a 44 év után először nagy tornán
szereplő magyar válogatott áll.
Máté Krisztina: Az első millióm
Olvasni nem mindenki szeret, meggazdagodni viszont
annál többen. És ehhez sajnos muszáj olvasni is. Ha
mást nem, akkor ezt a könyvet, amelyben sikeres és
gazdag emberek mesélnek a kezdeti nehézségeikről, és
arról, hogy ezeket hogyan sikerült leküzdeniük, és elérni
céljaikat.
Tóth Marcell

Oktatás

G.R.R. Martin: A tűz és jég dala könyvsorozat
A nagy sikerű Trónok Harci TV-sorozat ez alapján készült.
Bár a történet nagy része a sorozat kedvelői által már
ismert, azért érdemes megjegyezni, hogy vannak kisebbnagyobb eltérések a regényekben szereplő és a filmbeli
események között, és ha már úgyis majdnem egy évet
várni kell a hetedik évadra, csökkentve az elvonási
tüneteket, érdemes belelapozni a könyvbe.

Fred Vogelstein: Apple vs. Google – Hogyan
forradalmasítja életünket a gigászok harca
Ha végképp nem sikerül elszakadni az internettől és az
okostelefonoktól, akkor legalább annak olvassunk utána,
hogy ez mi miatt van. Ismeretterjesztő olvasmány, amely
segít megérteni a két nagy cég rivalizálását.

Gazdaság
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Túlélés a pénzügyi bizalmatlanság viharaiban
Újabb és újabb válságba kerül Európa, mely a kis-és középvállalatokat sem kíméli. Mit tehet ilyenkor egy kkv? Hogy
spórolhat akár egy éves munkabért elbocsátások nélkül?
A pénzpiaci bizalmatlanságokról és a kkv-k devizapiaci lehetőségeiről Garbár Istvánnal az AKCENTA CZ
magyarországi és szlovákiai üzleti vezetőjével beszélgettünk.
Az elmúlt évek piacot befolyásoló eseményei ellenére
egyre inkább úgy tűnt, hogy a világ kilábal a gazdasági
válságból. Milyen a magyar kis- és középvállalkozások
pénzpiaci helyzete ebben a változékony környezetben?
Garbár István (G.I.): A gazdasági fellendülés, amely
több európai államban is elindult azt is jelenti, hogy a
kis- és középvállalkozások már rendelkeznek forgatható
tőkével. A válságból való kilábalással együtt jár az exportimport és a devizák utáni kereslet növekedése ebben a
szektorban, ahol a leggyakrabban euróban, amerikai
dollárban és lengyel zloty-ban történnek tranzakciók. A
gazdasági környezet tehát lehetővé teszi a fejlődést. A
kérdés: tudunk-e élni ezzel.
Nehéz a fejlődés, ha hátrányból indulsz. A bankok
szemében a kkv-k gyakran „kis halnak” számítanak,
nem éri meg velük foglalkozni. Mi tehet ilyenkor egy
kisebb cég?
G.I.: A bankokban a nagyvállalatok és a kkv-k nem
indulnak egyenlő esélyekkel, rugalmatlanul kezelik a
kisebb cégek igényeit. Azonban ma már léteznek olyan
dedikált pénzügyi szolgáltatók, amelyek kifejezetten a
kis- és középvállalatokra szabják pénzügyi termékeiket,
egyenlő feltételeket, sőt gyakran előnyt adva ezzel a
szektornak. Ilyenek vagyunk mi is. Már 19 éve azt adjuk
ügyfeleinknek Európában, amire a leginkább szükségük
van: rugalmasságot.

Hogyan tud versenyelőnyt szerezni egy kkv?
G.I.:
Például úgy, hogy növeli a devizaügyletei
hatékonyságát. Mit is jelent ez? Elcsépeltnek hangozhat,
de két fontos dolog határozza meg a sikert: az idő és a
pénz. Az idő, mert nem mindegy milyen gyorsan mennek
végbe az üzleti kifizetések, néhány óra alatt megy át egy
külföldi utalás vagy csak a következő munkanapon. És a
pénz, mert nem mindegy, hogy milyen árfolyamon történik
a devizaváltás, pár tizedes eltérés az árfolyamban
tetemes összegeket jelenthet egy kkv-nak. Éppen
ezért minden ügyfelünknek személyre szabott, egyedi
árfolyamot adunk, amely kedvezőbb a bankokénál.
Nem utolsó, sőt, ez egyik legfontosabb szempont, hogy
milyen költséggel jár egy utalás – ebben is igyekszünk
a kkv-k partnerei lenni. Utalásonként több tízezer
forintot spórolhatnak meg ügyfeleink azáltal, hogy nem
számítunk fel szerződéskötési, átutalási, számlavezetési
és közvetítői díjat, 2500 euró felett akár ingyenesen
utalhatnak nálunk. Sőt, a halmozott tranzakciós adók
is elkerülhetők, hiszen több Magyarországon fiókkal
rendelkező banknál is vezetünk számlát, így a többszöri
utalások költségével nem kell számolni.

www.gazmag.hu

Csak, hogy egy példát is mondjak: Jó ideje hívjuk fel
ügyfeleink figyelmét arra, hogy a határidős ügyletek
az esetleges árfolyamveszteség elleni bebiztosításra
szolgálnak. Jó példa erre most a Brexit: előre látható
volt, hogy bármi is lesz a brit „kilépési“ népszavazás
eredménye, nagy hatással lesz a devizapiacokra. Egyik
ügyfelünk (aki Nagy Britanniába exportál) nem akart
kockáztatni és 6 000 000 HUF határidős ügyletet kötött,
még a népszavazást megelőzően. Ez az ügyfelünk plusz
haszonra tett szert az árfolyam különbség miatt. Viszont,
ha másként alakul a szavazás és Nagy Britannia az EUban maradt volna, akkor a feltételezhetően erősödő
GBP miatt veszteséget érte volna őt. De számára a
legfontosabb az előzetesen bebiztosított, tervezhető
árfolyam volt és nem az esetleges árfolyamváltozásokkal
kapcsolatos spekulációk. Ezzel a határidős ügylettel
(most nyereséggel) minden „veszély“ nélkül kezelte ezt
az utalást.

Gazdaság

Az elmúlt egy év alatt több meghatározó esemény
is megrengette a pénzpiacokba vetett bizalmat.
Gondoljunk csak a tavalyi görög válságra, a kínai
tőzsde összeomlására vagy a közelmúlt legjelentősebb
változására, a Brexitre. A várt és nem várt pénzpiaci
kockázatok csökkentése minden vállalat számára
létfontosságú, hogyan lehet biztosra menni?
G.I.: A devizapiaci bizonytalanságokra több mint 27
ezer ügyfelünk is reagált, egyre népszerűbbek az
árfolyamok biztosítására szolgáló határidős ügyletek.
A kkv-k pénzügyi tudatosságát mutatja, hogy az ilyen
típusú ügyleteink száma a duplájára növekedett az
elmúlt évben. A határidős ügyletek legfőbb előnye,
hogy biztonságot adnak, előre rögzített árfolyamon
utalhatnak ügyfeleink, amelyet csak egy, a jövőben
meghatározott időpontban teljesítünk igényeik
szerint. Jelentős összegek spórolhatóak meg ezáltal,
amit utána a cég vissza tud forgatni működésébe.
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Rockmaraton
Az Off-Rock Tanya melletti sátorban minden délelőtt
filmvetítés, napközben versenyek, a koncertek
szüneteiben és a koncertek után pedig karaoke volt,
valamint itt kaptak helyet a közönségtalálkozók is.
Zenei téren a megszokott minőséget hozta a
fesztivál. Számos hazai és külföldi zenekar színesítette
a programot. A kisebb zenekarok mellett olyan nevek
is felléptek, mint a Battle Beast, a Varg, a Sodom, a
Testament, a Sonata Arctica, az Epica vagy az Amon
Amarth. Annak ellenére, hogy a headliner Megadeth a
helyszínen visszamondta a koncertet, valamint hogy a
fesztivált kétszer is elérte az országon áthaladó vihar,
ami az ebben az időben zajló fesztiválokat sorban mosta
el, sokan még az utolsó percekben is töretlenül buliztak,
de ez nem is meglepő: idén is sikerült összeállítani egy
színes és változatos programot.

Surányi Szabolcs

Kultúra

A 26 éves Rockmaraton idén rekord hosszúságú
rendezvénnyel várta látogatóit, ugyanis a megszokott
egy hét helyett ebben az évben 10 napig élvezhették a
változatos programot mind zene, mind kikapcsolódás
terén. A helyszín a tavaly is sikert hozó dunaújvárosi
Szalki-sziget maradt. A szervezők nemcsak a fesztivál
hosszát növelték, hanem a színvonalát is emelni tudták.
Még: 2 nagyszínpad és 2 kisebb, fedett színpad szolgálta
a zenekarokat és rajongóikat; a büfékben árult ételek
mellett lehetőség volt napi menüt is választani; a fesztivál
a tavalyi boltpavilon helyett kapott egy „Rock ABC”-t is az
egyik „Válságbüfé” helyén (cserébe mellette volt egy új,
hogy napközben olcsóbban lehessen hűsítő sörhöz jutni),
ahol a legszükségesebb termékeket be lehetett szerezni.
A kemping méretét is növelték, így még több sátor fért
el kényelmesen; a fesztiválozók utazását a megszokott
buszok mellett Rockmaratonos taxik is segítették. Az OffRock Tanya idén is változatos programokkal szolgált, a
melegebb napokon pedig sokat segített a szabadstrand.

Kultúra
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9. Ördögkatlan Fesztivál – 2016. augusztus 2-6.
A kilences számot vizsgálva találtunk egy aranyos
történetet az ördögről és a koldusról. Utóbbinak minden
számra kell mondania valami találót. A kilences számra
ezt válaszolja a koldus: „Akinek kilenc disznó szalonnája
van a padlásán, nem fut a szomszédba pörkölni valóért!”
Régi lehet a történet, mert ha a koldus 2008 után született
volna (hiszen azóta találkozunk minden augusztusban
ezekben a dél-baranyai falvakban) minden bizonnyal
csak annyit mond: „Ördögkatlan!”
Lehetséges persze, hogy a koldus csak nem akarta
elijeszteni az ördögöt, ezért nem említette a Katlant.
Csakhogy a koldus rosszul gondolta: öt napig valóban
angyalok vagyunk mindannyian, de az ördögöt is szívesen
látjuk. Hiszen éppen ettől vagyunk „nem normálisak”.
És ahogy múlnak az évek, azt tapasztaljuk, hogy
egyre többen vagyunk, sőt, ha igazán nagyot akarnánk
álmodni, és a közös nagy álom nem idegen tőlünk, akkor
azt mondanánk: addig csináljuk az Ördögkatlant, amíg
egyszer csak mi leszünk a többség. És akkor erről a sok
„nemnormálisról” kiderül majd, hogy nagyonis normális.
Akkor talán nevet változtatnánk, és az Ördögkatlant
onnantól Normális Magyarországnak neveznénk. És
nem öt napig, hanem örökké. Addig meg csak álmodunk,
2016 augusztusában immár kilencedszer.
Jelszavunk: „Öt napig angyalok vagyunk, és az ördögöt
is szívesen fogadjuk!”
Ötnapos mulatságra hívunk hát mindenkit, aki normális
és aki nemnormális, és aki a szívét hozza közénk, az
Ördögkatlan egyre bővülő emberséges közegébe.
Díszvendégek
Udvaros Dorottya Tavaly már bekukkantott, a
születésnapját (augusztus 4.) is nálunk ünnepelte.
És akkor ebből most rendszert csinálunk! Kell-e őt
bemutatni?! Az újszülötteknek íme néhány cím a
sok közül: Kossuth- és Jászai-díjas színésznő, a
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
Kovács Gerzson Péter KGP avagy TranzDanz, a kortárs
magyar tánc meghatározó alakja. Műhelyében a magyar
táncművészet színe-java megfordult az elmúlt majd’
három évtizedben. Öntörvényű, szabad ember, Katlanbavaló.

Koncertek
Quimby, 30Y, Kiscsillag, Wombo Orchestra (FR), Besh
O Drom, PAZO, Péterfy Bori&Love Band, La Skeleton
Band (FR), Lajkó Félix vonós koncert, Palya Bea
lemezbemutató, Parno Graszt, Ferenczi György és a
Rackajam, Olivero&Sukh Mahal (FR), Syrius Legacy,
Karosi Júlia Quartet, Rátóti Zoltán Klubzenekar, Iliaria
Graziano & Francesco Forni (IT), Miqueu Montanaro (FR)
Irodalom
Rájátszás, Háy János, Kemény István és lányai, Grecsó
Krisztián, Jelenkor beszélgetések, Kritikai Szalon, Slam
Poetry
Kiállítások:
HÁTRAARC – Portrék a Saul fia című filmből, Kárpáti
Dódi, Pittmann Zsófi, Rutkai Bori, Sprok Antal, Bárka
kiállítás, Varga Járó Ilona, PTE-MK: Az én pincém…
Film:
Saul fia, Bárka Mozi, SANSZ filmklub..
Tánc:
Trazdanz (Menetfény, Deja Vu), Lőrincz Katalin,
Beszélgetések: Veiszer Alinda beszélget, Bérczes Tibor,
Ungváry Krisztián
Forgách András
Egyéb:
Távoli utazások - Both Miklós udvara
Az Ördögkatlan Fesztivál honlapján: a www.ordogkatlan.
hu weboldalon, valamint a fesztivál facebook-oldalán a
teljes és részletes program végigböngészhető, valamint
minden hasznos információ (szállásokról, utazásról)
megtalálható.
HETI BÉRLETEK: 10.000 Ft
NAPIJEGY: 3.500 Ft

www.gazmag.hu
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Abstracts of the articles
Portugal won the European Championship Rockmaraton
Marcell Tóth

Szabolcs Surányi

Portugal won the Euro2016 in France. The Hungarian The Rockmaraton is the bigest rock festival in Hungary.
National Team was in the European Championship too, In this one-week-long event, several Hungarian and
after 44 years.
foreign rock-, metal- and punk bands play music for the
fans. Dunaújváros was the host again.

What can I read in this summer?

A short review-collection of books what you should A short interview about nowadays financian uncertainity
read in this summer. The list contains informative and with István Gabár who is the business leader of the
entertaining books too.
AkcentaCZ in Hungary and Slovakia.

Abstracts of the articles

Marcell Tóth

Survive the storms of the financial
uncertainity

