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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Beköszöntött a május, így ami azt jelenti, hogy
már csak egy hónapot kell várni a nyár kezdetéig. Az
év ötödik hónapja a munka ünnepe, az anyák napja
és a jó idő mellett az idei ötödik GazMag újság
megjelenését is magával hozta.
Ebben a számban írtunk többek között
a Doktoranduszok Országos Szövetségének
hagyományos Tavaszi Szél Konferenciájáról,
illetve a Magyar Közgazdasági Társaság újabb
rendezvényéről is.
A májusi lapszámunkhoz minden kedves
olvasónknak kellemes időtöltést kívánunk!
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Megjelenik havonta, elektronikus formátumban.
Következő számunk nyáron 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

Macron után – Merkel előtt…
Hogyan tovább, Európa? Macron után – Merkel előtt…
Ezzel a címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági
Társaság Tolna Megyei Szervezete és a Magyar
Vállalkozói Szalon meghívására Balázs Péter egyetemi
tanár, CEU, az MKT alelnöke, volt külügyminiszter és
uniós biztos 2017. május 31-én, szerdán 18 órától
Szekszárdon, a Hotel Merops Mészárosban (Szekszárd,
Kossuth Lajos u. 19.).

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének júniusi
rendezvénye
2017. június 29. csütörtök 13:00
Winer Csaba: Energiabiztonság Magyarországon
A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
Helyszín: MTA Kutatóház 1112 Budapest Budaörsi út 45.
804-es előadóterem.
(Forrás: www.vki.hu)

MUT Győr szakmai rendezvénye Győr közlekedéséről
Minden érdeklődőt szeretettel várunak a Magyar
Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei
területi csoportjának soron következő rendezvényére!
Dr. Winkler Ágoston: Győr fenntartható közlekedése a
következő 20 évben: ötletek és realitások

Helyszín: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete NyugatA rendezvényen a részvétel regisztrációhoz között. magyarországi Tudományos Osztály 9022 Győr, Liszt
Regisztrálni a szalon@szalon.hu címen lehet.
Ferenc utca 10.
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
Dátum: 2017. június 15. 14:00 óra
(Forrás: www.rkk.hu)
Kárpát-medencei nők a gazdaságban
Kárpát-medencei nők a gazdaságban – szerbiai jó
gyakorlatok tükrében. Ezzel a címmel szervezi meg
immáron VII. konferenciáját testvérszervezetünk, a
Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság 2017. május
12-13-án Szabadkán, a Hotel Galleriában (Szabadka,
Korvin Mátyás utca 17.).
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)

Komáromi Szalon: Cannes-i randevú
2017. június 5. hétfő 20:00
Vandégek: Bandor Éva és Bárdos Judit színésznők
Házigazda: Miklós László
A rendezvény ingyenes.
Helyszín: RÉV - Magyar Kultúra Háza - Pevnostný rad
142., 945 01 Komárno
(Forrás: Komáromi Szalon)

www.gazmag.hu
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Rövid hírek
Műhelybeszélgetés a vállalatgazdaságtanról
A Vállalatgazdaságtan stúdium helye és szerepe a
gazdálkodástudományi felsőoktatási programokban.
Ezzel a címmel szerveznek – Chikán Attila
Vállalatgazdaságtan című könyve 7. változatának
megjelenése apropóján – szakmai műhelybeszélgetést
a BCE GTK Vállalatgazdaságtan Intézet oktatói az MTA
IX. Ipar és Vállalatgazdasági Albizottság kutatóival és az
MKT Ipar- és Vállalkozási Szakosztály szakembereivel
együttműködésében 2017. május 30-án, kedden 11
órától a Budapest Corvinus Egyetem Közraktár utcai
épületénk (Budapest IX., Közraktár utca 4-6.) C102-es
termében.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2017. május 10. szerda, 18:00
Az Expedíciós Szakosztály rendezvénye
Nagy Balázs: Olvadó jövő
Modern idők az Antarktiszon
FŐMTERV Zrt. Tanácsterme (Millenáris)
1024 Budapest, Lövőház u. 37.

2017. május 15. hétfő, 18:30
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub
közös rendezvénye
Gruber László: Irány Irán
Chikán Attila Vállalatgazdaságtan könyvének első Vasutas Művelődési Ház
változata 1989-ben jelent meg, és azóta hat alkalommal 7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.
dolgozta át a szerző. A könyv az akkori oktatási reformok
részeként az azonos nevű tantárgy bevezetéséhez 2017. május 16. kedd, 15:00
kapcsolódott, és máig a gazdasági és közgazdasági A Zalai Osztály rendezvénye
felsőoktatási programok egyik alapozó tárgya a BCE-n. Benedek Miklós: A földrajztanítás kérdései és aktuális
problémái
A rendezvény nyitó gondolatait Czakó Erzsébet, az MKT Zrínyi – Bolyai Általános Iskola
Ipari és Vállalkozási Szakosztályának elnöke osztja meg 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.
a hallgatósággal A Vállalatgazdaságtan tárgy a BCE
oktatási programjaiban címmel. Ezt követően a 2017- 2017. május 17. szerda, 16:30
es kötetet maga a szerző, Chikán Attila mutatja be. A A Körös-vidéki Osztály rendezvénye
rendezvényt egy szakmai beszélgetés zárja Szükséges-e Hoyk Edit: Az éghajlatváltozás hatásai és az adaptáció
a Vállalatgazdaságtan tárgy? Hazai körkép címmel. A lehetőségei a Dél-Alföldön
beszélgetés vezetője Szerb László.
MTA KRTK Alföldi Tudományos Osztály előadóterme
5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.
A szervezők kérik, hogy az érdeklődők a részvételi
szándékukat legkésőbb 2017. május 26-ig jelezzék a 2017. június 01. csütörtök, 17:00
https://goo.gl/forms/k3qqmvtETbo1MyZm2 internetes A Dél-dunántúli Osztály és a Pécsi Kulturális Központ
linken.
közös rendezvénye
(Forrás: Magyar Közgazdasági Társaság - www.mkt.hu)
Gábor Olivér: Pécsi pincék, avagy a földalatti világ Pécs
belvárosában
A pincebejárásra elemlámpát mindenki hozzon magával!
Találkozási pont: Zsolnay Múzeum előtt (Pécs, Káptalan
u. 2.)
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
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Tavaszi Szél konferencia Miskolcon

GazMag

Immár huszadik alkalommal rendezte meg Tavaszi Szél nevet viselő konferenciáját a Doktoranduszok Országos
Szövetsége. Az idei eseménynek március 31. és április 2. között Miskolc volt a házigazdája.
A DOSZ legnagyobb éves rendezvényén az
ország minden részéről – és határainkon túlról is –
érkeztek doktorandusz hallgatók, szaktól és érdeklődési
körtől függetlenül, így a résztvevők nemcsak saját
szakmájukban építhettek kapcsolatot egymással,
hanem más tudományterületek PhD-hallgatóival is
megismerkedhettek, tapasztalatot cserélhettek.
A Tavaszi Szél központi eleme az, hogy a
résztvevő PhD-hallgatók egy-egy előadás keretében
beszámolhatnak aktuális kutatási eredményeikről. Nem
volt ez másként most sem, az ország egyik legnagyobb
campusán 52 szekcióban közel 500 doktorandusz tartott
előadást, lefedve a szakterületek szinte teljes egészét.

Bár a konferencia elsődleges célja, hogy
platformot biztosítson a tudományos pályán elinduló
fiataloknak, és segítse szakmai kapcsolataik kiépítését,
a rendezvénynek a tudományos munka mellett kötetlen
programok is fontos részét képezték. A résztvevők így
megismerhették a Diósgyőri várat, a Miskolctapolcai
Barlangfürdőt, az egyetemi tanbányát és Lillafüredet is.

Tóth Marcell

www.gazmag.hu
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2017.04.10-én 16:00 órai kezdettel a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán tartott belső tréninget a
Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni Ifjúsági Bizottsága számára Sarkadi Zsolt, az EU KOMP Kft. tanácsadója
a pályázatírásról.
A városok számára a TOP (Terület és
Településfejlesztési
Operatív
Program)
nyújt
lehetőséget, amiben 1 200 milliárd forintos forrás van, a
Közép-magyarországi régió pedig egy önálló programot
is magáénak tudhat, mely a VEKOP (Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program) nevet viseli. A
TOP jelentős forrása azzal magyarázható, hogy a városi
fejlesztéseken túl magába foglalja a kamarai láncot
(tanácsadó –, és mentorhálózat), valamint az innovációs
pályázatokat is (egyetemeken megvalósuló kutatási
programok).
A VP (Vidékfejlesztési Program) kettős céllal
rendelkezik. Egyfelől munkahelyteremtő vállalkozások
létrehozására törekszik, másrészről a kisgazdásító
programmal a fiatal gazdák számának növelésén
munkálkodik. Mára az egyik legjobban működő operatív
programmá nőtte ki magát.
Az operatív programok megismerése után
a tagok közösen barangoltak az előadóval a www.
palyazat.gov.hu oldalon, ahol le kell adni a pályázati
dokumentációkat. Megvizsgáltak néhány aktuális
pályázati kiírást is, amiket közösen értelmeztek.
A tréning végén a jelenlévők kérdéseket tettek fel,
melyekre Sarkadi Zsolt gyakorlatias válaszokat adott.
Horváth Tímea

Gazdaság

A kétórás előadás során a résztvevők egy átfogó
képet kaptak az operatív programok működéséről,
és röviden áttekintették, hogy melyik programba kik
és milyen feltételekkel küldhetnek be pályázatot.
Részletezve az átvett tudásanyag a következőkben
olvasható.
Az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program) 952 milliárd forint forrással rendelkezik.
Elsődleges cél a programban a humán tőke, emberi
erőforrás fejlesztése, amibe az egészségügy és képzési
programok mellett beletartozik a védőnői, bölcsődei,
óvodahálózat, valamint minden olyan szolgáltatás, ami
a jólétet szolgálja. A 10 000 fő alatti, városi ranggal nem
rendelkező települések pályázathatnak ide.
A GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program) - amely jelentős, 2 549 milliárd
forint forrással bír - fő célkitűzése a termelőkapacitás
fejlesztése, míg a KEHOP (Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program) távlati célként
a tudatosabb gondolkodást próbálja terjeszteni, ám erre
civilek nem pályázhatnak.

Gazdaság

Kultúra / Zene
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Debrecen fejlődésének szolgálatában
A város-, gazdaság-, és vállalkozásfejlesztés kulisszatitkaiba vezette be az érdeklődőket Zombori Dénes, az EDC
Debrecen Nonprofit Kft. fejlesztési szakértője a Debreceni Egyetemen tartott előadásán.
Debrecen az elmúlt években létrehozott és
sikeresen foglalkoztat egy olyan speciális csapatot,
melynek egyedüli feladata a város fejlesztése. Ezt
egyre professzionálisabb módon valósítja meg, és
kézzel fogható eredményei is vannak. Ezekbe engedett
bepillantást az ,,EDC Debrecen – Légy részese a
fejlődésnek!” című előadásában Zombori Dénes
március 23-án az egyetem Gazdaságtudományi Karán,
a Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni Ifjúsági
Bizottságának eseményén.
- A nonprofit szervezet 2015-ben jött létre hat fővel,
mára többszörösére nőtt, és elérte, hogy a befektetők
a legjobb példaként emlegetik Debrecent, sőt arról
beszélnek, hogy városunk magasra tette a lécet. Ám
a pozitív imázs kialakulásáig rögös út vezetett, sok
előkészületet és háttérmunkát igényelt, míg az első
projektekre felkészültünk – fogalmazott a szakember.
Az EDC Debrecen négy nagy területtel
foglalkozik: a gazdaságfejlesztés, ahol elsődleges cél
a befektetésösztönzés, a betelepült cégek támogatása,
ovábbá a munkaerő-piac hatékonyságának javítása,

a város- és vállalkozásfejlesztés, illetve a Smart
City program. Ez utóbbi célkitűzése a város
,,intelligensebbé tétele”, ezért indult el többek között
a Safe-Cross, azaz az intelligens zebra projekt.
- A szervezet és a város nagy büszkesége, az
International School of Debrecen, vagyis a Debreceni
Nemzetközi Iskola, melynek megvalósítása különösen
nagy kihívást jelent, hiszen az első ilyen intézmény lesz
a cívisváros történetében. Az álom azonban hamarosan
valósággá válik, hiszen nemsokára megnyitja az
intézmény a kapuit Pallagon, ami új munkahelyeket
is teremt a városban – árulta el Zombori Dénes.
A résztvevők a városi fejlesztésekről szerzett háttéradatok
mellett gyakornoki ajánlatokkal is gazdagodtak az
EDC Debrecen minden területére vonatkozóan. Szóba
került továbbá a DOKK, azaz a Debreceni Okleveles
Közgazdász Klub, amely a DE GTK hivatalos és egyre
tekintélyesebb alumni szervezete. Tagjai minden hónap
első csütörtökén tartanak összejövetelt Debrecenben,
a DOKK Talk-ra a leendő közgazdászokat is várják.
Csiszár Dorottya

Lemezkritka: Metallica - Hardwired... to Self-Destruct
8 éve már, hogy az egyik legnagyobb
metálegyüttes nem hozott ki új, hivatalos anyagot,
legfeljebb csak feldolgozások, és kikacsintások által.
Aztán tavaly már elég konkrét infók kezdtek szállingózni
a nagyérdemű felé az új albumról és mindenki, akinek
volt legalább egy rövidke kis korszaka, amikor szerelmes
volt a Metallica-ba, izgatottan várta a fejleményeket.
Ennyi idő után csak jó lehet, amit kiadnak, ugye? A
kérdés jogos, ahogy a cáfolata is. De lássuk is inkább,
nekem mi az első benyomásom a Hardwired... to SelfDestruct nevet viselő korongról.
A Hardwired-del nyitunk, amit már egy ideje
ismerhet a közönség. Semmi finomkodás, egyből
belecsapunk a darálásba, ami kellemesen visszaidézi a

jó kis trash időket. Nem enged a szorításból egy pillanatra
sem, végig lehet headbangelni az egész számot. Ezt követi
az Atlas, Rise! ami egy kicsit más hangulatot kelt bennem.
Mintha kapásból egy albumnyi stílust ugrottunk volna,
ami nem baj, sőt, kifinomultabbnak tűnik ez a szám az
előzőnél, több mélységgel ami mindenképp szimpatikus.
Van egy epikus tónusa, ami kiemeli a dögösséget a
dalban. A Now That We’re Dead esetében elkerülhetetlen
a hasonlítás a Load/ReLoad érára, a hosszan rotyogós
intró mindenképp rásegít erre az érzetre, illetve első
hallásra, mintha csak csontváza lenne az előző
daloknak. Kicsit unalmasra is sikerült, inkább kocsmai
háttérzenének illene be, mint egy koncertre való anyagnak.

www.gazmag.hu

És akkor a 3. lemez, extraként: A Lords Of
Summer volt az első, ami egy talán-következő-album
tartalmaként ismerhettünk meg, és bevallom elsőre
nagyon furcsa volt, mert ugyan zenében egész jó, de hogy
a Metallica mit énekel a nyárról és annak eljöveteléről...?
Ugyanakkor amíg nem jöttek ki a valós számok az
új anyagról, egyre többet hallgattam ezt és végül
megtetszett. Úgyhogy jöhet. Méginkább a Ronnie Rising
Medley, ami DIO emlékére kiadott kollaborációs album
egyik tétele, ami több különböző dal feldolgozásából
áll össze, megjegyzem, mesteri módon. Az egyik
legkirályabb Metallica anyag, amit valaha hallottam,
tele élettel, döggel és vitaminnal. Headbang, metálvilla,
és sok agresszív életkedv. Ezt levezetve követi a When
A Blind Man Cries című Deep Purple feldolgozás, ami
abszolút kiváltja az albumról hiányzó egyértelműen
beazonosítható balladát. Valamiért nekem úgy él
a fejemben ez a dal, mintha ez lenne a betétdala a
magányos botanikus fickónak a Twin Peaks-ből, aki nem
meri elhagyni a házát. De lehet, hogy mivel ugyanabban
az időszakban ismertem meg a számot és a sorozatot,
így a párhuzam. A soron következő Remember Tomorrow
az Iron Maiden feldolgozás, amire hirtelen azt hittem,
hogy a Creeping Death újragondolt verziója inkább.
(Maiden körül nem vagyok járatos) Jól szól, nem baj,
hogy felkerült a Deluxe Edition-re, hiánypótlónak érzem
ezt is.
A többi élő felvétel, amikért sosem rajongtam,
kivéve az S&M albumot, mert azon a No Leaf Clover
másként nem érhető el. Viszont ezzel nem is rabolom az
időt, az élő performanszokat nem vettem számításba.
Mindent egybevetve, a jó öreg ‚tallica
hozta a papírformát, amit lehet negatívumként és
jócselekedetként is értékelni. Nem léptek ki önmagukból,
semmi formabontó ötlet vagy kísérletezgetés (és ha a
múltat nézzük, talán jobb is), ha az ember egy Death
Magnetic 2-t szeretne hallani, ahhoz remek, és én is
inkább úgy érzem, hogy kellemesen bővült a Metallica
számok repertoárja ahhoz, hogy elő tudjak venni valami
frisset, ha épp fémhiányos hangulatom van.
Juhos Gábor

Kultúra / Zene

Ezt ellensúlyozva váltja a Moth Into Flame ami visszaugrik
a jól összerakott stílushoz, varacskosan szóló gitárok,
feszítő tempó, James jellemzően gyors és ugráló
hangja. A refrén előtti melodikus rész a kedvencem,
remek színezetet ad az egészhez. Ebből váltunk a Dream
No More benzingőzös, füstös kocsma-nóta feelingjéhez
a 90-es évekből. Nem rossz, csak furcsa ez az ugrálás.
A Halo On Fire esetében az első gondolatom: Csak
nem egy ballada? Nehéz megmondani, bár tény, hogy
a lassú részek kellemes adalékot szolgáltatnak az
összhatáshoz, ám itt pont nem kellett volna visszhangot
adni James hangjának. A végefelé lévő szóló-szerűség
viszont nagyon kellemes, jó lecsengéssel szolgálja a
dalt.
A második CD-t (vagy a kazetta B oldalát) a
Confusion nyitja egy velős nótával a régi idők jegyében,
ugyanakkor a legutóbbi Death Magnetic koronggal is
teremt némi kapcsolatot. Az ezt követő ManUNkind
kezdő ritmusára látni lehet a sok magasba emelkedő
öklöt a koncerteken, erős egy matéria, annyi biztos. A
Here Comes Revenge esetében értem, mit akarna elérni,
de valahogy nem üti meg azt a tetőfokot a refrén, amit
megcéloz, ellenben a versszakok lassú és melankolikus
hangzása bejön. Majd jön egy kérdés: Am I Savage? akaratlanul az Am I Evil című dal ugrott be elsőre, na nem
a hangzásról, mert az elég ismerős újra a Load/ReLoad
korszakból. Úgy tűnik, nem tudnak ebből elszakadni. A
szóló és a bridge rész viszont igen kellemesen varacskos.
A szintén múltidéző Murder One klipje egyértelmű
tisztelgés Lemmy és munkássága előtt, a zene pedig
mintha egy One 2. lenne. Érdekes gondolatmenet és
kissé zavaros, de értitek... (én igen... asszem...) A
felhozatalt zárva, a Spit Out The Bone nyitánya hasonlít
a legelső számhoz, irdatlan döngöléssel indítva a metáldarálást. Pont jókor jött, már kezdtem kicsit elkalandozni
a háttérben. Sem a versszakok nem lassítanak, sem a
refrén. Ultrabrutális, gigagalaktikus buli lehet élőben erre
tombolni (persze a megfelelő hangosítás beállításokkal).
Kapásból megkapta nálam az 5 csillagot.
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