2017. október - 7. évfolyam X. szám

Kerékpárral a városban		
					6. oldal

Történeti földrajz a migrációról
						7. oldal

Havonta megjelenő ingyenes online gazdasági magazin

NOIR YORK CITY
http://nycnovel.blogspot.hu		 www.facebook.com/nycbooks

www.gazmag.hu

3

Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Az októberi lapszámunk mindig kicsit
különleges a szerkesztőség számára, ugyanis 2011.
októberében jelent meg először a GazMag.
De természetesen ez a szám nem erről szól
elsősorban, hiszen a nyári pihenés és a könnyedebb
események utána szeptemberben már elkezdődik
a szakmai rendezvények hosszú sora, ahonnan mi
sem maradhatunk ki. Ezúttal írtunk többek között
a kerékpár immár 200 éves történetéről, és a
történeti földrajzról is, de nem meglepő módon egy
sorozatajánlót is becsempésztünk az újságba.
Az októberi lapszámunkhoz minden kedves
olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk!
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Megjelenik havonta, elektronikus formátumban.
Következő számunk novemberben 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.
Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu

The Business of Humanity Project
The Business of Humanity Project – a Pittsburgh-i
Egyetem egy rendkívül érdekes projektjéről tart angol
nyelvű előadást az MKT Felelős Vállalatirányítás
Szakosztályának szervezésében John Lipinski, a
pennsylvaniai Indiana Egyetem professzora 2017.
október 18-án, szerdán 11 órától a Budapesti Értéktőzsde
Kochmeister termében (1054 Budapest, Szabadság tér
7., Platina torony IV. emelet).

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének novemberi
2017. december 7. csütörtök 10:00
Deák András: Az orosz energetikai exportdiverzifikáció
hatása az európai piacokra – jobb-e Ázsia Európánál?
A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097
Budapest, Tóth Kálmán u. 4., földszint, 11-12. terem.
(Forrás: www.vki.hu)

A hungarikum, mint védjegy szerepe
A hungarikum, mint védjegy szerepe és lehetősége
az élelmiszer-kereskedelemben – ez lesz a témája
a Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakosztálya őszi ülésének 2017.
október 19-én, csütörtökön 14 órától az MKT közösségi
terében, az Eiffel Palace Irodaház I. emeletén (1055
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.).
A rendezvény meghívott előadói: V. Német Zsolt,
a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért,
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért
felelős
államtitkára és Birkás István, a Birkás Pálinka Kft.
tulajdonosa.

A projekt azt boncolgatja, hogy miként vezethet egy cég
kiemelkedő gazdasági sikerességéhez az emberség
alkalmazása, valamint az alacsonyabb jövedelmű
társadalmi rétegek igényeinek figyelembe vétele az
üzleti döntéseknél. A projektről bővebb angol nyelvű
leírás ide kattintva olvasható.
A terem korlátozott befogadóképességére tekintettel
kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat
Az előadáson a részvétel ingyenes, de a terem szíveskedjenek mielőbb jelezni az office.mkt@t-online.
befogadóképességére
tekintettel
előzetes hu címen!
regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy az érdeklődők a (Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
részvételi szándékukat legkésőbb október 17-én délig
szíveskedjenek előzetesen jelezni az office.mkt@tonline.hu címen.
Kérjük, hogy a résztvevők a rendezvényre a bejutáshoz
fényképes igazolványt hozzanak magukkal!
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
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Rövid hírek
KÁMFOR-FIKOT: a versenyképességről Kecskeméten
A Magyar Közgazdasági Társaság 2017. október 27–28án Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen rendezi
meg a VII. Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok
Találkozóját. A konferencia lesz egyúttal a XXXVII. FIKOT
(Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója) is.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2017. október 10. kedd, 15:00
Az Oktatás-módszertani Szakosztály rendezvénye
José Jesús Reyes Nunez: Geoinformatika a weben
Gyakorlati bemutatóval egybekötött előadás
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és
Az idei konferencia központi témáját a versenyképesség Gimnázium, 1/105 (Informatika terem)
– a Kárpát-medencei térség versenyképessége – adja. 1082 Budapest, Horváth M. tér 8
A konferencia október 27-én, pénteken 14 órától egy
nyitó plenáris üléssel kezdődik a Neumann János 2017. október 10. kedd, 18:00
Egyetemen. Az ülésen Hegedüs Éva, az MKT főtitkára, a A Debreceni Osztály és a MRTT Észak-alföldi Tagozata
GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Finta közös rendezvénye
Zita, a Neumann János Egyetem kancellárja, az MKT Gyuris Ferenc: A kínai gazdasági csoda okai és korlátai:
Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke köszönti a A globális és lokális válságok hatásai
résztvevőket. Ezt követően Domokos Lászlót, az Állami DE Matematikai-földtudományi épület, M 105-ös terem
Számvevőszék elnökét, Szemereyné Pataki Klaudiát, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Kecskemét polgármesterét, Palotai Dánielt, a Magyar
Nemzeti Bank főközgazdászát, az MKT alelnökét, 2017. október 11. szerda, 16:00
valamint Végh Richárdot, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. A Turizmusföldrajzi Szakosztály rendezvénye
elnök-vezérigazgatóját, az MKT Felelős Vállalatirányítás Gyuricza László: A globális klímaváltozás hatása
Szakosztályának elnökét hallgathatják meg a résztvevők. Madagaszkárra
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
Október 28-án, szombaton délelőtt négy szekcióüléssel – 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
export-versenyképesség; fintech-ipar és a bankrendszer;
az ipar digitalizációja és robotizációja; a régiós tőzsdék 2017. október 16. hétfő, 18:00
versenyképessége – folytatódik majd az idei KÁMFOR- A Zalai Osztály rendezvénye
FIKOT programja a kecskeméti Tudósházban.
Jakusovszki Dorina: Vándorina és a Szent Jakab
A tanácskozás szombat plenáris előadói között ott zarándokút - Egy 3500 kilométeres zarándoklat élménye
lesz Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium Vetítéssel egybekötött előadás.
pénzügyekért felelős államtitkára; Ailer Piroska, a Balaton Színház – Simándy terem
Neumann János Egyetem rektora és Czakó Erzsébet 8360 Keszthely, Fő tér 3.
egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem
Versenyképességi Kutatóközpontjának vezetője, az 2017. október 18. szerda, 15:00
MKT Ipari és Vállalkozási Szakosztályának elnöke és A Kisalföldi Osztály, az MTA KRTK és a SZE RegionálisBanai Ádám, az MNB Pénzügyi Rendszer Elemzése tudományi és Közpolitikai Tanszék közös rendezvénye
Igazgatóságának igazgatója is. A konferenciát Kassay János: Vidékfejlesztés, problémák és
Pleschinger Gyulának, a Magyar Közgazdasági Társaság megoldások Székelyföldön
elnökének, előadása zárja.
MTA KRTK RKI NYUTO Előadóterem
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
9022 Győr, Liszt F. u. 10.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)

Közlekedés
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Kerékpárral a városban

GazMag

A fenti címmel tartott előadást szeptember 14-én Győrben, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtár Klubjában Tóth Péter szociológus, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense.
A közismerten kerékpárkedvelő egyetemi oktató
gyakran szólal fel ebben a témában, a GyőrBike közösségi
kerékpáros rendszer első évének tapasztalatait összegző
előadásáról a GazMag 2016. októberi lapszámában mi
is beszámoltunk.
A mostani rendezvény egyik apropója az volt,
hogy a kerékpár, mint találmány idén 200 éves, ugyanis
1817-ben közlekedtek először biciklivel. Természetesen
akkor még nem a ma ismert kétkerekűek rótták az
utakat; a történeti kitekintés során megtudhattuk, hogy
a két évszázad során sok változáson és számos érdekes
újításon esett át ez az egyszerűnek gondolt eszköz. Sőt
ma már nem csak ülve, de hanyatt fekve is tekerhetünk,
ugyanis erre kifejlesztett eszköz is létezik már.
Ennek a közlekedési módnak nemcsak a
műszaki paraméterei, népszerűsége is gyakran
változott. Nem sokkal az első kerékpárok megjelenése
után ugyanis feltalálták az autót, amely gyorsasága és
fizikailag kevésbé megterhelő működtetése miatt hamar
háttérbe szorította környezetbarátabb vetélytársát.
Később azonban a forgalmi dugók, a jóval alacsonyabb
fenntartási költségek, a tehermentesített, forgalomtól
elzárt belvárosi terek, vagy éppen az egészségesebb
életmódra való törekvés hatására a kerékpár újból
divatba jött, első sorban Nyugat-Európában.

Ebben elévülhetetlen érdemei voltak a különféle
kerékpáros mozgalmaknak. A kritikus tömeg, azaz a
Critical Mass rendezvények az európai országokban
több szabályozást vagy városfejlesztést elértek,
hiszen prezentálták az illetékeseknek, hogy mekkora
embertömeg szeret és akar biciklivel közlekedni az adott
településen. Hasonló rendezvények Magyarországon is
voltak, kisebb-nagyobb sikereket már itthon is el lehetett
érni, többnyire Budapesten. Ugyanakkor az Amerikai
Egyesült Államokban, a sokszor gépjármű-közlekedésre
kialakított városokban ennek még nem terjedt el a
kultúrája. Sőt New Yorkban a rendőrség megakadályozta
és büntette a Critical Mass felvonulásokat.
Nemcsak közlekedni, hanem kirándulni is lehet,
és érdemes is kerékpárral. Ennek lehetősége, és a
szükséges infrastruktúra sok helyen már rendelkezésre
áll a kontinensen, hazánkban sajnos azonban
még akadnak hiányosságok. Ugyan több EuroVelo
útvonal is áthalad Magyarországon, az ebben rejlő
lehetőségek kiaknázása azonban még várat magára.

Tóth Marcell

www.gazmag.hu
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Rendhagyó előadással várta az érdeklődőket a Komáromi Múzeumbarát Kör első őszi rendezvényén szeptember
26-án Komáromban, az Arany 17 Rendezvényközpontban. A téma ugyanis a migráció volt.
Megtudhattuk, hogy a migráció egyáltalán
nem újkeletű dolog a Kárpát-medencében, hiszen a
honfoglalás-kori népvándorlások is ebbe a kategóriába
sorolhatók. Majd a történelem viharos évszázadaiban
királyaink által különféle népcsoportok gyakran
átgondoltan végrehajtott betelepítése, a tatárjárás,
majd az évszázadokon átívelő török uralom alatti
népmozgások ebbe a sorba tartoznak. A Kárpátmedence kedvező földrajzi fekvése miatt kelet-nyugati
és észak-déli útvonalak is keresztezik ezt a térséget, így
az áthaladás, vagy akár a letelepedés egyáltalán nem
volt meglepő dolog a vizsgált időszakban.
Csüllög Gábor előadását számos térképpel
színesítette, ezzel illusztrálva a Kárpát-medencében
lezajlott népmozgásokat, és az ennek következtében
végbemenő térbeli folyamatokat egyaránt.
Tóth Marcell

Tö r t é n e l e m

Persze
nem
a
napjainkban
divatos
megközelítésben, hanem történeti áttekintés formájában.
Az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének
egyetemi adjunktusa, Csüllög Gábor a migráció
Magyarországon
végbemenő
térszerkezetalakító
hatásairól beszélt, az államalapítástól a 17. század
végéig bezárólag.
A történeti földrajz megközelítései, módszerei
elsősorban a térbeli összefüggéseket elemzik.
Különösen fontos ez a tudományág a népmozgásokban
erősen érintett területek, mint Európa közepén a
Kárpát-medence illetve Magyarország történetének és
etnikai összetételének vizsgálata kapcsán. Az előadó
a szóban forgó térségben évezredek óta jelenlévő
népességmozgások és a történeti Magyarország
térbeliségének, területi szerveződésének összefüggéseit
mutatta be a hallgatóságnak.

Tö r t é n e l e m
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Szociális és egészségügyi ellátás az idők forgatagában
A fenti címmel rendezte meg hetedik Colloquia Comaromiensia Historicorum Archivariorumque nevű
szakszimpóziumát a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Nyitrai Állami Levéltár Komáromi Fióklevéltára. A
konferenciára szeptember 27-én és 28-án Révkomáromban, a Duna Menti Múzeumban került sor.
Az ezúttal az egészségügyi- és a szociális ellátás
története köré épült tematikával meghirdetett szakmai
tanácskozás a hagyományokhoz híven kétnapos volt:
a rendezvény első napján a magyar nyelvű, második
napján pedig a szlovák nyelvű előadásblokkra került sor.
Jelen beszámolóban a szerdai, magyar nyelvű szekció
előadásait foglaljuk össze.
A konferencián elsőként Dancsesz Mónika,
Győr-Moson-Sopron
Megye
Győri
Levéltárának
igazgatója kapott szót, aki a Győr vármegyét sújtó
1831. évi kolerajárvány időszakába kalauzolt
minket. Megtudhattuk, hogy az 1831. június 13-án
Magyarországon is megjelenő betegség megfékezése
érdekében milyen egészségügyi intézkedéseket tettek
hazánkban, főként Győr vármegyében.
Szintén a Győri Levéltár képviseletében lépett
pulpitusra Áldozó István, aki az I. világháborút követő
spanyolnátha járvány (1918-1920) hatásait ismertette
Győr vármegyére vonatkozóan. A szóban forgó
területet az influenzajárvány második hulláma érte el,
a legnagyobb pusztítást Ásvány és Ráró települések
szenvedték el, 35 halálos áldozattal. A rendelkezésre
álló adatok alapján bizonyítást nyert, hogy a hasonló
járványokkal ellentétben a spanyolnátha nemcsak a
csecsemők és az idősek, hanem a középkorosztály
körében is komoly áldozatokat szedett.
Ugyancsak a Győri Levéltárból, de annak
Mosonmagyaróvári Fióklevéltárából érkezett Beregszászi
Balázs, aki a Moson vármegyei Karolina Kórház
alapítását, és működésének első időszakát mutatta
be a hallgatóságnak. A mai viszonyok között nehezen
elképzelhető, de a szóban forgó kórház megalapítása
több évtized alatt zajlott le, ugyanis már az 1820-as
években megtették az első lépéseket ennek érdekében,
de a betegek számára az az évi felszentelés után csak
1865. június 19-én nyílt meg. Nyilvános jellegét pedig
csak 1903-ban nyerte el.

Szintén egy kórház történetét ismerhettük meg
Tóth Marcell előadásából; a Széchenyi István Egyetem
PhD hallgatója a Győri Kórház történetéről tartott
előadást. Történelmi kitekintése az 1200-as évek első
győri ispotályának első írásos emlékétől indult, majd a
kórház 168 évvel ezelőtti alapításán és a két világháború
viszontagságain keresztül elvezetett egészen napjainkig,
amikor is a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház a régió
legjelentősebb egészségügyi intézményeként ismert.
Az előadás során megismerhettük a névadót, valamint
édesapját, Petz Lajost is; az intézmény igazgatóiként
mindketten sokat tettek a kórházért és a városért
egyaránt.
Pokornyi Gábor, a komáromi Klapka György
Múzeum történésze a szőnyi Selye János Kórház
történetéről beszélt. Megtudtuk, hogy a huszadik század
elején megépült Solymosy-Gyürky kastély a grófi család
lakhelyéből hogyan vált később kórházzá, és hogyan
jutott el odáig, hogy 1992-ben felvette a komáromi
kötődésű világhírű stresszkutató Selye János nevét.
A konferencia magyar nyelvű blokkjának utolsó
előadása Galo Vilmos nevéhez fűződik. A Gútán és
Győrben is tanárként dolgozó történész Komárom
református szociális intézményeinek 1918 és 1948
közötti történetébe engedett betekintést. Megtudhattuk,
hogy az egyházi tanítás (elesettek, rászoruló, betegek
megsegítése) szellemében a református felekezet
támogatásával a két háború között református öregek
elhelyezésére szolgáló szegényház, adományokból
fenntartott árvaház, valamint szociális segítséget és
lelki támaszt egyaránt nyújtó diakónus is működött a
térségben.
A szimpózium szakmai részét egy rövid
helytörténeti városnézés követte, amely során a
résztvevők a Komáromi Görögkeleti Templomot
látogathatták meg, és megismerhették a város
történetének eme szegletét.
Tóth Marcell

www.gazmag.hu
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Sorozatajánló: Gangland Undercover

Az amerikai Gangland című sorozat a History
Channel-en futott 7 évadon át, bemutatva a kontinens
legveszélyesebb és elvetemültebb bandáit, szervezeteit.
Ennek a vadhajtása lett a Gangland Undercover, ami
vélhetőleg a Sons of Anarchy hullámait meglovagolva
született meg, annyi csavarral, hogy a történet többnyire
egy volt ATF ügynök, Charles Falco elmondása és
visszaemlékezése alapján született. Nyilván nem egy
reality, sem egy száraz dokumentumfilm, de az, hogy van
némi valóságalapja, máris jobban lefolyatja magáról a
romanticizált szirupot.
Maga a sorozat sajnálatos módon nem lett
hosszú életű, a második évadot előbb egy másik
csatorna tűzte műsorra, majd miután leálltak a 3.
rész vetítése után, a megmaradt közönség kiáltásait
meghallva visszavette magához a History, és levetítették
a maradék részeket. Aztán temetés. Hogy a téma
kifulladása, a nézettségszám alacsonysága vagy bármi
egyéb játszott közre ebben a sajnálatos dologban, talán
örök talány marad. Személy szerint sajnálom, mert mire
beindult a sorozat, élvezhető és tökös lett, elég ügyes
részlezárásokkal, hogy fenntartsák a feszültséget és az
érdeklődést.
Főleg, hogy ugye a történet szerint Falco egy exbűnözőből lett fedett ügynök, aki egymás után épült be
a Vagos, a Mongols, majd az Outlaws klubba, és minél
messzebbre ment a dologban, ahogy telt az idő, úgy
szűkült a világ is, megvillantva az esélyt, hogy olyanokkal
Aki anno élvezte a SOA világát és szeretne még
találkozik a múltból akikkel nem kéne, pláne ha más klub hasonló - hangsúlyozom, nem ugyanolyan, csak hasonló!
colorját hordja immár.
- sorozatban elmerülni egy kicsit, bátran ajánlom. Inkább
ezt, mint a Devil’s Ride-ot, annyi szent.
Széles utat!
Juhos Gábor

Kultúra / Zene

A szereplőgárda változatos, szerencsére
nem tömték tele a sorozatot kizárólag szépfiúkkal és
lányokkal, és bár nyilván a hölgyek körében népszerű
lehet Damon Runyan vonásai, tökélesen ellensúlyozza ezt
a népszerűséget a színészi játékával. A csávó konkrétan
vagy folyamatosan be van lőve, vagy annyira tele van
a hócipője mindennel, hogy képtelen bármi érzelmet
is felmutatni az elementáris unottságon kívül. Hogy ez
utasítás volt-e vagy alapból ilyen a faszi, nem tudom,
de az biztos, hogy a melankolikus nézése leginkább egy
verekedős jelenet után tud hiteles lenni, amikor tényleg
elhisszük, hogy a világáról nem tud az ember. A többiek
is nagyjából a két véglet között mozognak: vagy nagyon
erőlködnek, vagy le se szarják. Tény, hogy a büdzsé sem
lehetett akkora mint egy SOA esetében, és az A-listás
színészek kapásból kilőve egy History Channel esetében
- van egy magyar pasas a második epizódban, drogost
játszik, és csak nagyon alapszavakat adtak a szájába,
talán okkal - ; igazából ha a sztorira figyelünk és kevésbé
az izzadtságszagú keménykedésre, (vagy netán tényleg
élvezni ülünk le elé és nem azért, hogy kritizáljuk) sok
baj nem lesz vele. Ami mindenképp szimpatikus, az
a kevésbé Hollywood-kompatibilis történet. Jobban
érzékeltetve van, hogy ha jelöltként az anyaklub
vezetője megbíz valami feladattal, nem vigyorogsz
a képébe, teszed a kezed a vállára és könnyedén
odabiggyeszted, hogy „majd még meggondolod”, aztán
elmész élménymotorozásra és megkúrsz tizenöt csajt,
majd mire visszaérsz, már mindenki sörözik és el van
felejtve az egész. Nem tűrik az ellentmondásokat, nincs
visszapofázás, és aki röhög mindvégig az is legfeljebb
csak kínjában. Vagy teszed, amit mondanak, vagy a
fejeddel találod meg a legközelebbi ajtót. Persze, van
buli, de csak amikor úgy határoz az elnök.

