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 A 2015. januári lapszámmal immár az ötödik 
évfolyamát kezdjük el a GazMag online magazinnak! 
A lassacskán országos szintűvé váló lapunk az idei 
évben is sok érdekes írással jelentkezik majd.
 Januári lapszámunk a szokásos módon kicsit 
rövidebb, hiszen az előző év vége és az újév eleje 
a rendezvények szempontjából nem olyan sűrű 
része az évnek. Azonban most sem szenvedünk 
hiányt érdekességekben! Megemlékeztünk az 1061 
napig a világűrben keringő Masat-1 műholdról, 
beszámoltunk az óév egyik utolsó futóversenyéről, a 
JCI új könyvének megjelenéséről, valamint az MTA 
Világgazdasági Intézetének első idei rendezvényéről 
is.
 Az idei esztendő első lapszámhoz mindenkin 
kedves olvasónknak kellemes időtöltést kívánok!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
Könyvbemutató - Dr. Kovács Árpád új kötete
Időpont: 2015. 02. 10.
Helyszín: az Európai Unió Háza (1024 Budapest, Lövőház 
u. 35.)
Vázlatos betekintés a közpénzügyi döntéshozatal alapjaiba 
– ezzel a címmel jelent meg az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet gondozásában Kovács Árpád egyetemi tanárnak, 
a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési 
Tanács elnökének a könyve, amelyben a szerző két és 
fél évtizedes, közpénzügyekkel, költségvetési politikával 
kapcsolatos gyakorlati és kutatói tapasztalatait összegzi. 
A kötetet – amely a közpénzügyi menedzsment kérdései 
mellett olyan témákkal is foglalkozik, mint például a 
közjó fogalma vagy a versenyképesség értelmezése – 
2015. február 10-én, kedden 15 órától az Európai Unió 
Házában (1024 Budapest, Lövőház u. 35.) Török Ádám 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, 
a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke mutatja be. A 
méltatásokat követően a szerző, Kovács Árpád osztja 
meg a hallgatósággal a gondolatait arról, hogy milyen 
évnek néznek elébe Közép- és Kelet-Európa gazdaságai. 
A rendezvény moderátora Hegedüs Éva, a Magyar 
Közgazdasági Társaság főtitkára, a Gránit Bank Zrt. 
alelnök-vezérigazgatója lesz.

A rendezvényen a kiadó lehetőséget biztosít a kötet 
megvásárlására.

Kérjük, hogy az érdeklődők a részvételi szándékukat 
szíveskedjenek 2015. február 6-án, pénteken délig 
előzetesen jelezni az office.mkt@t-online.hu e-mail-
címen.

A kötet megjelenését a Szerencsejáték Zrt. támogatta.
(Forrás: www.mkt.hu)

Könyvbemutató Győrben 
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk a „TudásSZEtt 
- Tudomány- és tudásdisszeminációs tevékenységek 
a Széchenyi István Egyetemen” elnevezésű és 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0056 azonosító 
számú projekt keretében megvalósuló könyvbemutatóra, 
ahol az alábbi két monográfia kerül bemutatásra:
Városfejlődési trendek és állami szerepek
Szerkesztők: Somlyódyné Dr. Pfeil Edit és Dr. Hardi 
Tamás
A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása
Szerkesztő: Dr. Lados Mihály
Helyszín: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Széchenyi István 
Egyetem, VIP Terem
Időpont: 2015. január 30. (péntek) 15.45
A könyvbemutatón való részvétel ingyenes.
(Forrás: MTA KRTK RKI)

Csütörtöki műhelybeszélgetések
Minden hónap első csütörtökén kerül sor az MTA 
Világgazdasági Intézetének „Csütörtöki beszélgetések a 
világgazdaságról” című rendezvénysorozatára. A helyszín 
a Világgazdasági Intézet budapesti központja (Budapest 
XI., Budaörsi út 45., 804-es terem). A rendezvényekre 
10:00 és 12:00 között kerül sor.
A soron következő előadások:
Február 5. - Ricz Judit: A fejlesztő állam klasszikus 
paradigmája és kritikái, fejlesztő állam a 21. században.
Március 5. - Rácz Margit: Az aurozóna kihívásai 
(Forrás: MTA KRTK VKI)

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



Rövid hírek
Filmvetítés: A Monument To Please Everyone
Az európai kulturális intézetek, a Japán Alapítvány 
és a Magyar Nemzeti Galéria együttműködésében 
megvalósuló „Fordulópontok“ képzőművészeti 
kiállításhoz kapcsolódóan az Észt Intézet levetíti Kristina 
Norman „A Monument to Please Everyone“ című filmjét.

A Monument to Please Everyone (Et meeldiks 
kõigile, r.: Kristina Norman, Rühm Pluss Null, 2011, 
dokumentumfilm, 87´)
Nacionalizmustól terhes légkörben két fiatal mérnök 
kapja a megbízást, hogy az Észt Köztársaság Honvédelmi 
minisztériumának útmutatásával megépítsék az ország 
első számú emlékművét, a Szabadságharc Győzelmi 
Oszlopát. Az erős politikai és társadalmi nyomás 
alatt tevékenykedő hősök tragikomikus helyzetekbe 
cseppennek, kihívásokkal tarkított útjuk pedig színes 
és jellegzetes képet ad egy szimbólum létrehozásáról a 
gazdasági válság sújtotta Észtországban.
A filmvetítésre január 27-én, 18:30-tól kerül sor 
Budapesten, az Észt Intézetben (Falk Miksa utca 22. fe 
2.). A vetítés ingyenes, de a helyek korlátozott száma 
miatt regiszráció szükséges: budapest@einst.ee
A film eredeti nyelven látható, angol felirattal.

A „Fordulópontok” c. kiállítás február 15-ig látogatható.
A kiállításon 16 ország 26 kortárs alkotója az elmúlt 
száz év közösen megélt történelmi fordulópontjait 
elemzi. A világháborúkhoz (1914, 1939) illetve politikai 
rendszerváltozásokhoz (1989, 2004) köthető dátumok 
inspirálta műalkotások egyúttal az új évszázad változó 
környezetére is reflektálnak. A nemzetközi projektben 
Észtországot KRISTINA NORMAN képviseli After-
War című videoinstallációjával. További információk a 
tárlatról.
(Forrás: www.esztorszag.hu)

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi 
rendezvényei az ország különböző városaiban

2015. január 23. péntek, 17:30
15 éves a Zalai Osztály!
Benedek Miklós — Gyuricza László: Szepesség – Magas-
Tátra; Észak-olasz tavak
Diavetítéses beszámoló a Zalai Osztály 2014. évi 
tevékenységéről, illetve külföldi tanulmányútjairól
Gyuricza László: Róma, az örök város; Jubileumi túra a Júliai-
Alpokban és az Isonzói csaták helyszínein; Szilézia – Szudéták 
– Felvidéki váraink
A Zalai Osztály 2015. évi tervezett programjainak, 
tanulmányútjainak diavetítéses bemutatója
Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 1.

2015. január 26. hétfő, 18:30
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub 
közös rendezvénye
Mánfai György: Ausztrália
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

2015. január 29. csütörtök, 18:00
A Dél-dunántúli Osztály és a Pécsi Kulturális Központ 
közös rendezvénye
Gyenizse Péter: Mars, az óriási vulkánok és fomyóvölgyek 
bolygója
Az újonnan induló Tudósklub előadássorozat nyitó 
előadása.
Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház)
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

2015. február 02. hétfő, 18:15
A Dél-dunántúli Osztály és a Zsolnay Kulturális Negyed 
Planetáriuma közös rendezvénye
Gyenizse Péter: Légköroptikai jelenségek
Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium, 24-es terem
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
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Nyelv, kultúra, gazdaság

(Az előadás során angol, német, francia, orosz, görög, 
kínai és arab nyelven mutatta be az elemzett szavakat, de 
időnként érdekességképpen előkerültek egyéb nyelvek is.)
 Az előadás második részében a nyelv és a 
gazdaság kapcsolatát tárta a hallgatóság elé. Itt gyakorlati 
jelentésű szavakat vizsgált, mind például a pénz (ami 
szerinte „társadalmi szintre emelt követelés”), jövedelem 
vagy tőke.
 Az előadás harmadik részében a kultúra és a 
gazdaság kapcsolatáról esett szó. Az előadó beszélt a 
kultúra értékteremtéséről is, hiszen – mint mondta – 
a műveltség és az erkölcsösség olyan hozományai a 
kultúrának, amelyek gazdagítják a társadalmi tőkét, így 
ebből az egyén és a társadalom egyaránt profitálhat.

 A rendezvény elején Magyari-Beck István, az 
MKT Kultúra-gazdaságtan szakosztályának elnöke és a 
Budapesti Corvinus Egyetem professzora konferálta fel 
az előadót. Horváth József  közgazdász, matematikus és 
nyelvtanuló. A harmadik állítást alátámasztja, hogy 5-6 
nyelven jól tud, és további 10 nyelven képes olvasni, vagy 
beszélni. Az előadás első részében a nyelv és a kultúra 
kapcsolatát vizsgálta. Bemutatta különböző szavak 
eredetét a különféle nyelvek, nyelvcsaládok esetében, 
így megismerhette a hallgatóság, hogy honnan erednek 
a „nemzet”, a „kultúra” vagy a „pénzkeresés” szavak a 
világnyelveken és egyéb fontos nyelveken, a különféle 
nyelvek ugyanis a fogalomalkotáson keresztül az adott 
ország kultúráját, világfelfogását is tükrözik. 

„Nyelv, kultúra, gazdaság” címmel szervezett előadást január 9-én a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-
gazdaságtan szakosztálya. A FUGA Budapesti Építészeti Központban megrendezett eseményen Horváth József  
tartott előadást.

Tóth Marcell

A Masat-1 visszatért a Föld légkörébe

sikerült miközben a Masat-1 több millió csomagot küldött 
a jeleit vevő állomásokra. Sok-sok adatot és számos képet 
továbbított a Földre.
 Magyarország első műholdja 1061 napot töltött 
a Föld körüli pályán. Sikere nem csak a magyar űrkutatás 
úttörőjének számító Gschwindt Andrásnak, a BME-s 
fejlesztői csapatnak, és a vételi adatokat szorgosan 
gyűjtő rádióamatőr közösségnek örömteli, hanem az 
egész magyar űrkutatásnak is, hiszen a Masat-1 sikere i 
jelentősen elősegítette azt, hogy hazánk csatlakozhat az 
Európai Űrügynökséghez (ESA).
 Azonban a fejlesztői csapat sem tétlenkedik, már 
javában folyik a második magyar műhold, a Masat-2 
fejlesztése is, így valószínűleg a jövőben hallunk még jó 
híreket a hazai űrkutatás háza tájáról.

 A Masat-1 története 2007-ben kezdődött, ekkor 
kezdődött el az első magyar műhold fejlesztése. A 
Gschwindt András vezette fejlesztőcsoport a Budapesti 
Műszaki Egyetemen munkálkodott cubesat típusú 
műhold megalkotásán, és kivitelezésén.
A fejlesztési folyamat évei alatt számos kísérletezés és 
tesztelés szükségeltetett, hogy végül 2011-re elkészüljön 
hazánk első műholdja. Föld körüli pályára 2012. elején 
került, a VEGA hordozórakéta fedélzetén jutott el a 
világűrbe. A hordozórakéta célja az volt, hogy nagyobb, 
fontos elemeket juttasson az űrbe, azonban kutatási 
céllal számos 10x10x10 centiméteres paraméterekkel 
rendelkező cubesatot is magával vitt. Sorstársai közül a 
magyar műhold volt a legsikeresebb, hiszen a Masat-1 
működött a legtovább. A vele együtt pályára állított 
kisműholdak egy részének még a földi állomásával való 
kommunikáció sem

Visszatért a Föld légkörébe az első magyar műhold, a Masat-1. Majd 3 éves Föld körüli keringése január 9. péntekről 
január 10. szombatra virradó éjszaka ért véget. A 10x10x10 centiméteres kockaműhold a bolygónk légkörébe érve 
elégett.

Tóth Marcell
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 Szót ejtett a túlzott államosítás kockázatairól is. 
Elmondta, hogy ha ad hoc módon történik, az a hosszú 
távú gazdasági stratégia hiányára utalhat. A magántulajdon 
stabilitása csökkenhet, ami egy idő után károssá válhat a 
gazdaság szempontjából, a túl erős államosítás erodálja a 
piacot.
Kitért arra is, hogy a Kelet-Közép-Európára a gazdasági 
rendszerváltás utáni években a privatizáció volt a jellemző, 
de ez az előző évized végén többnyire befejeződött 
(Magyarországon hivatalosan 2009-ben), azóta inkább az 
államosítás került előtérbe a térség országaiban. Ennek 
okai a gazdasági válság és kedvezőtlen hatásai, az, hogy 
már az Európai Unió tagjai ezek az országok, és így 
bizonyos dolgokban kevesebb az ellenőrzés, illetve a 
belpolitikai folyamatok alakulása is szerepet játszik benne.
 A műhelybeszélgetést – melynek végén 
a hallgatóság számos hozzászólást és kérdést 
megfogalmazott – a kutatás további sarokpontjaival zárta 
az előadó. Elmondta, hogy a jövőben azt is vizsgálni fogja, 
hogy a nálunk és a környező országokban végbemenő 
folyamatok mennyire elemei a közép-európai modellnek, 
illetve, hogy mennyire fenntarthatóak.

 A rendezvénynek az MTA KRTK Világgazdasági 
Intézet Budapesti központja adott otthont (Budaörsi 
ú 45.) január 8-án. Az előadó Szanyi Miklós volt, a 
Világgazdasági Intézet tudományos igazgatóhelyettese és 
kutatócsoport-vezetője saját kutatásait mutatta be ebben 
a témában.
Az előadás elején röviden bemutatásra került a privatizáció 
és az államosítás is. Az előadó elmondta, hogy mik 
indokolhatják az állami szerepvállalást (piaci kudarc 
elkerülése, fejlesztő állam tevékenységeinek alátámasztása, 
tervutasításos gazdasági rendszer kialakítása), és mik 
indokolhatják a privatizációt (állam nem hatékony 
gazda, magántulajdon növelése hasznos lehet a gazdaság 
szempontjából, a nyertesek kiválasztásába nem szabad 
beleavatkozni). Elmondta, hogy a privatizáció a politikai 
motiváltság ellensúlyozásának eszköze is lehet, de ennek 
fordítottja is igaz, vagyis az államosítás a versenyszféra 
egyes szereplőinek túlzott megerősödésének lehet 
ellenszere.

Privatizáció és államosítás Kelet-Közép-Európában

Tóth Marcell

Az idei évben is folytatja Csütörtöki műhelybeszélgetések című rendezvénysorozatát a Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézete. A januári esemény 
témája: Privatizáció és államosítás Kelet-Közép-Európában.
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A közösség hatása az egyénre
mutatott magatartásra, szorgalomra. Mint minden 
közösségben, így ebben is lehetnek pozitívumok, illetve 
negatívumok. Tanulás szempontjából jó dologként szolgál, 
ha az osztály nagy része rendelkezik némi ambícióval, így a 
lustábbakat fel tudják karolni. A közös programokkal pedig 
az egymás közti köteléket tudják erősíteni. Negatívumként 
megemlíthetjük az imént felsoroltak ellenkezőjét, amelyek a 
következők: Csoportos összejövetelek alkalmával beleviszik 
a társukat a rosszba, mint például: drogozás, alkoholizálás, 
lopás, rongálás, stb... Művelődés szempontjából pedig 
hátráltathatják őket.
 Majd a diákok elkezdenek az iskolán túlra 
tekintgetni. Amíg az óvodában, s az általános iskolában a 
játék volt a fő mozgató rúgója a baráti körök létrehozásában, 
addig a 8. osztály elvégzése után (14-15 évesen) elkezdődik 
az ember érzelmi világának érése. Ennek következtében 
az egyén már nem csak az „egyszerű” baráti támogatást 
igényli, hanem egy esetleges társ szeretetét is. Végül 
elérkezik az érettségi ideje. Immáron erre a periódusra, 
kedvező esetben mindkét nem érdeklődési köre, világról 
alkotott képe kiforrt már, s ennek szellemében tanulnak 
tovább valamely egyetemen, főiskolán. A diákok hamar 
ráeszmélhetnek, hogy a felsőoktatás sok új dologgal 
szembesíti őket, amelyek már a munkavállalásra készítenek 
fel. Itt újabb, nagyobb horderejű tapasztalatokat 
szereznek a világról, társaikról, s jövőbeni állásukról a 
gyakorlatoknak köszönhetően. A diploma megszerzését 
követően elhelyezkednek a végzettségüknek megfelelő 
munkahelyen. Ahogy az iskolai élethez hasonlóan, úgy itt 
is érhetik az embert különböző atrocitások, amelyeket ha 
nem kezelünk kellőképpen, feladat végzésünk rovására is 
mehet akár, mely később aztán az állásunk elvesztésébe is 
kerülhet. Továbbá a munkahelyi vezetőség itt is szervezhet 
úgynevezett „csapatépítő, céges” trainingeket, mint például: 
kirándulások, vacsora estek. Mindezekkel pedig erősíthetik 
a kollégák közti szimpátia felkeltését, s nem utolsó sorban 
elősegíthetik, biztosíthatják pozitív munkavégzésüket is.
 Cikkem végén megemlíteném a sportolásban rejlő 
előnyöket, illetve hátrányokat is. A sportolás kitartóvá, 
fegyelmezetté teszi az embert. Ezen a területen lehet 
leginkább építeni a csapatszellemet. Negatív hatásai az 
esetleges sérülések lehetnek.

 A populációkat külön kategóriákba sorolhatjuk, 
amelyek között vannak olyanok, amiket magunk 
választhatunk, de ugyanakkor léteznek olyanok is, 
amelyeket nem. Előbbiekbe tartoznak: az oktatási 
intézmények (gimnázium/szakközépiskola, egyetem/
főiskola), munkahely, család (magunk által létrehozott), 
sport. Utóbbiakat alkotják: általános iskola, család (ahova 
születünk), s olykor a vallás is.
 Egy normális családban az ember megkapja a 
kellő biztonságérzetet, szülői gondoskodást, élethez való 
útmutatást. Ezáltal az egyénnek könnyebb lesz kialakítania 
a maga egzisztenciáját, ennek következtében pedig ő is 
harmonikus légkört tud majd teremteni utódainak.
 Viszont ahol családi problémák vannak, mint 
például (válás, alkoholizálás, veszekedések), ott az 
egyén mind mentálisan mind pedig lelkileg is sérülhet. 
Ebből kifolyólag asszociálódhat, melynek függvényében 
sajnos nehezebben tud majd a későbbiekben normális, 
egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatokat kialakítani a 
közösségi létben.
 Az ember életének következő szakaszában bekerül 
az óvodába, melyet a szülei választanak neki.
 Ebben az életkorban egy átlagos csemete 
érdeklődési köre igencsak szűk. Mindennapjait a játékok 
teszik ki. Viszont felébred benne a társaság iránti vágy, amely 
ekkor még csak a játszásra orientálódik. A közös együttlétek 
alatt pedig kialakulhat egyfajta gyermeki szimpátia a másik 
felé, amelyből akár több ideig tartó barátság is fűződhet. 
Majd ezt követi az általános iskola, amelyet még mindig 
a felmenői választanak neki. Ebben az intézményben a 
pedagógusok,,második szülőként” fogják elősegíteni a 
gyermek mentális fejlődését. Itt aztán a sok új tantárgynak 
köszönhetően szélesedni kezd a csemeték látóköre. 
Ennek következtében a későbbiekben könnyebben ki 
tudják majd alakítani világnézetüket, amely pedig hatást 
gyakorolhat a különböző kapcsolatok létrehozásában. 
Itt pedig nem lehet figyelmen kívül hagyni az osztály 
légkört. Véleményem szerint nagy befolyással bír mind 
az általános, mind pedig a közoktatásban az osztályfőnök 
hozzáállása a klasszis atmoszférájához. A diákok alkotta 
csoport igen sokszínű lehet, stílustól, világnézettől, 
neveltetéstől, stb. függően, ami hatással lehet a tanórákon

Gyócsi Zsófia



Nyitott Kapuk 2015

 Az érdekélődők a standoknál részletes és pontos 
információkat kaphattak az oktatásról, a jelenleg működő 
szakokról, az egyetemi életről, ösztöndíj-lehetőségekről, 
hallgatói rendezvényekről és egyesületekről. Az intézmény 
karai mellett még standot kaptak a teljesség igénye 
nélkül: Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjúsági 
Szervezete, Egyetemi Kollégiumok, szakkollégiumok 
(gazdasági, logisztikai, műszaki, jogi szakkollégium 
vannak az egyeteme), Audi Hungaria Motor Kft., Karrier 
Iroda, Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság, Egyetemi 
Könyvtár, Idegen Nyelvi Oktatási Központ, Testnevelési 
és Sport Központ, Universitas Győr Nonprofit Kft., 
Ökumenikus Egyetemi Lelkészség, valamint különböző 
iskolaszövetkezetek.
 A szervezők az idei évben is játékra invitálták 
a rendezvényre ellátogatókat. A standoknál pecséteket 
lehetett gyűjteni, és a rendezvény végén ezeket be lehetett 
váltani különféle ajándékokra. Maximum 20 pecsétet 
lehetett szerezni, és akik mindet összegyűjtötték, azok a 
Széchenyi István Egyetem ajándékcsomagját kapták meg.
A Nyitott Kapukra az idén is több száz érdeklődő 
ellátogatott, szervezők remélik, hogy közülük sokakat 
viszontláthatnak szeptemberben, mint a Széchenyi István 
Egyetem elsőéves hallgatóit.

 Az Nyitott Kapuk, melynek fő célja az egyetem 
képzési palettáját bemutatása volt, 2015. január 13.-án 
került megrendezésre. A látogatókat 8:00 és 14:00 óra 
között várták az egyetemre, és látták el információval. 
Már közvetlenül nyitás után nagy tömeg árasztotta el az Új 
Tudástér Auláját – itt volt elhelyezve a standok nagy része, 
és itt volt az információs pult is. A résztvevők között nem 
csak végzős középiskolások voltak, hanem végzős vagy 
már végzett egyetemi és főiskolai hallgatók is. Ők első 
sorban felsőfokú tanulmányaik folytatásához gyűjtöttek 
információt, ugyanis az egyetem számos területen indít 
mesterképzéseket, illetve doktori képzéseket is.
 Az érdeklődők többsége középiskolás diák 
volt. A legnagyobb érdeklődés az idei évben is a 
műszaki szakokat övezte, de a gazdasági-, a jogi- és az 
egészségügyi képzésekre is sokan szeretnének jelentkezni. 
Az Új-Tudástér aulájában felállított standokon kívül 
az egyetemre látogatók részt vehettek különböző 
előadásokon és laborlátogatásokon is, illetve a Mobilis 
Interaktív Kiállítási Központot is megtekinthették.

Mint minden évben, amikor közeleg a felsőoktatási felvételi határideje, az egyetemek és főiskolák többsége nyílt 
napot szervez az érdeklődőknek, hogy leendő hallgatóik megismerhessék az adott felsőoktatási intézményt. Nem 
marad ki a sorból a győri Széchenyi István Egyetem sem, amely a korábbi évekhez hasonlóan mos is megtartotta 
a Nyitott Kapuk nevű eseményt.

Tóth Marcell
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Könyvmegjelenés: A jövő vezetői 2014

 Tényleg belőlük lesznek a jövő vezetői? A könyv 
erre is keresi a választ, ennek érdekében megkérdezi 
a kiadványban szereplő szervezetek egy-egy korábbi 
sikeres tagját, hogy milyen formában profitáltak az adott 
szervezetben eltöltött évekből.
 A könyvben bemutatkozó szervezetek a 
kiadványt létrehozó JCI mellett az AISEC (Magyar 
Közgazdászhallgatók Egyesülete), az IAESTE (Magyar 
Mérnökhallgatók Egyesülete), az ELSA (Európai 
Joghallgatók Egyesülete) és a Kairos Society, ami a 
startupperek szervezete.
 A részletes bemutatkozás mellett a szervezetek 
elérhetőségeit (iroda pontos címe, e-mail, közösségi 
oldalak) is tartalmazza a körül-belül 60 oldalas, sok képpel 
színesített kiadvány, így az érdeklődők akár kapcsolatba 
is léphetnek az adott szakmai szervezettel, ha további 
információkra is kíváncsiak.
 A jövő vezetői 2014 könyvet a könyvsorozat 
facebook-oldalán (www.facebook.com/a.jovo.
vezetoi.2014) és a http://jci.cc/hungary oldalon lehet a 
legkönnyebben megtalálni.

 A könyv kiadója a JCI Magyarország, azonban 
nem csak őket, hanem számos más, hazánkban is 
működő nemzetközi szervezetet megismerhet az olvasó. 
A kiadvány ötletgazdája (és felelős kiadója) Szamosközi 
Péter, aki az első, 2013-as könyv elkészítésekor a JCI 
Magyarország országos elnöke volt. Az első könyv 
pozitív fogadtatásának is köszönhető, hogy sor került A 
jövő vezetői 2014 kiadására.
 A címben szereplő jövőbeli vezetők azok 
az emberek, akik az egyetemi éveik alatt valamelyik 
diákszervezetben, és/vagy egyetemi éveik után valamelyik 
nonprofit szakmai szervezetben tevékenykednek 
szabadidejükben a tanulás/munka/család mellett. 
Ezekben a szervezetekben ugyanis számos tapasztalatot 
szerezhet az ember, akár szervezési feladatok, akár 
csapatmunka terén. Nem elhanyagolható szempont a 
kapcsolatépítés sem, hiszen barátságok szövődhetnek, 
üzleti kapcsolatok alakulhatnak ki a szervezeti tagok 
között.

A jövő vezetői 2014. Ezzel a címmel jelent meg a Junior Chamber International (JCI) magyarországi szervezetének 
kiadványa. A kis könyv a korábbi, „A jövő vezetői 2013” nevet viselő kötethez hasonlóan a magyarországi nonprofit 
szakmai szervezetek bemutatását szolgálja.

Tóth Marcell



Mi az a TIMES?
A TIMES (Tournament in Management and Engineering 
Skills) az ESTIEM (European Students of  Industrial 
Engineering and Management)  diákszervezet egyik 
kiemelt éves projektje. A TIMES verseny 23 éve 
kerül megrendezésre Európa szerte. Közép-Európa 
legnagyobb esettanulmányi versenyén 250 mérnök és 
közgazdász szakos hallgatókból álló csapat versenyez, 
hogy elnyerje az év Műszaki Menedzsere címet. A 3-4 
fős csapatok valós üzleti problémákon alapuló esetek 
megoldásait angol nyelven prezentálják a szakmai zsűri 
előtt. A döntőbe való bejutáshoz, két körös válogatáson 
kell sikeresen teljesítenie a csapatnak: a helyi selejtezők 
nyertesei kerülnek a középdöntőbe, ami idén Damstadt-
ban kerül megrendezésre, az itt továbbjutó csapat pedig 
a döntőben, bizonyíthatja tudását, melynek idén Ankara 
ad otthont.

Információk:
A versenyt megelőző héten biztosítunk egy prezentációs, 
esettanulmányi kurzust a versenyzők számára, előadónk 
idén a Magyar Projektmenedzsment Szövetség egyik kollégája 
lesz.
A középdöntő és a döntő utazási költségei, illetve a 
részvételi díj fedezve van a nyertesek számára.
Továbbá a helyi selejtező nyertesei, a verseny fő 
támogatója, a GE Power and Water által felajánlott 
gyakornoki pozícókkal gazdagodnak.

A verseny január 24-én - szombaton - a Budapesti 
Műszaki Egyetemen fog zajlani, jelentkezni a
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / 1 G 3 _
T3swvsIulQAtSjdlLz1M0cd445JRl2DeTYlzPr58/
viewform?c=0&w=1
linken lehet, január 19-ig!

Facebook esemény: https://www.facebook.com/
events/732642153477463/?fref=ts
Facebook page: https://www.facebook.com/
timeslqbp?fref=ts
További információ:https://estiem.bme.hu/hu/

Referenciák a versenyről:
 „Mint volt zsűri tag biztosan állíthatom, hogy 
a TIMES esettanulmányi verseny egy kiváló lehetőség 
a műszaki menedzser hallgatók számára, hogy a 
gyakorlatban alkalmazva az egyetemen megszerzett 
tudást, megtalálják a megoldást valós üzleti problémákra. 
A hallgatók, akik részt vesznek ezen a versenyen, 
törekednek arra, hogy továbbfejlesszék magukat és 
előnyökre tegyenek szert azáltal, hogy megtapasztalják, 
milyen nyomás alatt megoldani egy esettanulmányt, 
gyakorolják a hivatalos előadásmódot és értékelést kapnak 
egy tapasztalt zsűritől.”
Prof. Luís de Mira Amaral Portugália volt ipari és energetikai 
minisztere

 „Számomra a legnagyobb elismerés 2012-ben 
az volt, amikor felállhattunk a dobogó felső fokára a 
többi európai műszaki menedzser csapat előtt. Amikor 
felszállt a gépünk Stockholmból és elindult Budapest 
felé, éreztem, hogy életem egyik legjobb döntése volt 4 
évvel ezelőtt a csatlakozásom az ESTIEM-hez. Rendkívül 
sokat köszönhetek az ESTIEM-nek, amely segített az 
üzleti életben fontos készségeim - prezentációs technika, 
vezetési tapasztalatok, stratégiai gondolkodás, kreativitás 
és az angol nyelvű kommunikáció - fejlesztésében. Ezért 
is szeretném most megragadni az alkalmat és nagy 
köszönetet mondani a lehetőségnek.”
Hartmann Csaba, a 2012-es év Műszakimendzser hallgatója,az 
ESTIEM 2013-as elnöke
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Lemezkritika: Marilyn Manson - The Pale Emperor

 Újabb single, újabb változatlanság. Kár, de itt már 
úgy voltam vele, hogy annyira kiszámítható és biztonságos 
ez az album, hogy nem is érdekel a maradék négy szám.
 Az Odds Of  Even csak azért érdemel említést, 
mert itt kristályosodott ki számomra az a kép, ami az egész 
album ábrázol számomra: Manson egy füstös jazz bárban 
ücsörög éjfélkor, kalapban, szövetkabátban, öltönyben, 
egy pohár whisky és egy doboz cigi kíséretében és 
visszagondolva az életére énekelget ezt-azt.
 A Day 3 egy akusztikus változata a Third Day 
Of  A Seven Day Binge-nek, ami a harmadik az albumon. 
Lehet, ez már a Deluxe Edition része, mert ez legalább 
annyira fölösleges ide, mint a számok 70%-a.
 Igen, a következő is egy akusztikus átdolgozás, 
meg az utolsó is. *sóhaj*

 Nagy szívfájdalom ez nekem, nem szívesen 
húzom le az egyik kedvenc előadómat, de úgy tűnik, 
hogy az anno hangzatosan ráaggatott Antikrisztus jelző 
már nem nagyon állja meg a helyét se stílusban, sem 
hangzásban. Helyette kaptunk egy öregedő hollywoodi 
vámpírt, aki bezárkózik a sötét lakásába és dalokat 
hümmög az előző néhány évezredről. Tartok tőle, hogy 
ennél erősebb és egyedibb már nemigen lesz, lassan 
Manson-t is utoléri az Alice Cooper betegség, hogy ideje 
legnagyobb részét díjátadókon és más előadók számainak 
vendégszereplőjeként fogja tölteni, és csak elvétve ír 
néhány számot, hogy megnézze, tud-e még egyáltalán 
énekelni.
 Ha valaki nem akar egyből hanyatt esni a sokk-
rock atyjától, hanem csak ízlelgetné, akkor az nyugodtan 
tegyen egy próbát ezzel az albummal, de inkább a 2000-es 
évek munkáit tudom ajánlani. A következő korongjától 
már nem az ismeretlen miatt félek, hanem pont az 
önismétlés lehetőségétől.

 Az első szám elég blues-osan indul, nem meglepő 
annak fényében hogy ezt hangoztatták a hírforrások 
is, hogy egy nyugodtabb, melankolikusabb anyagot 
kaphatunk most, na persze ez a blues a maga Manson-os 
módján az. A vége kicsit talán epikusabb, stílushűbb, de 
semmi különös.
 A Deep Six, ami egy single is volt a maga furcsa 
videójával, elég ismétlődő és egyhangú szöveggel operál, 
a szám felépítése is biztonságos, nyilván megköveteli a 
rádióbarát formátum. (Feltéve, ha az akart lenni...)
 A változatosság kedvéért egy újabb single követi, 
aminek kellemes a hangszerelése, elég poszt-Manson 
érzése van. Mintha unalmában felvett volna minden 
elkészült dalt az albumra. Háttérzenének jó, kapós ugyan 
a hangzása, de hogy nem erre fognak tombolni a rajongók 
egy koncerten, az is biztos.
 A Warship My Wreck egész jól indul, a régi 
hátborzongató effektekkel, az első olyan szám, amiről 
elhiszem, hogy foglalkoztak rendesen és időt és energiát 
raktak az elkészítésébe. Egy-két fokkal kiemelkedőbb, 
mint az előtte lévő blues-balladák. Négy csillagot azért 
kapott az ötből nálam.
 Egy kicsit éberebb effektorgia után egy újabb 
dobbal nyitó dalt kapunk (úgy tűnik, ez Manson védjegye 
akar lenni), de a The Devil Beneath My Feet se szolgál 
semmi kiemelkedővel, sajnos a gitár itt is olyan erőtlen, 
hogy jobbára csak a dobokat és a tapsgépet hallani.
 Nem sokban különbözik a Birds Of  Hell Awaiting 
sem, a vokál kicsit erősebbnek tűnik a túlvilági visszhang 
miatt, de mintha már negyedszerre használná fel ugyanazt 
az ütemet, mint az előző dalok.

Elég sokan vártak már egy új Marilyn Manson anyagra, ugyanis a 3 éve megjelent Born Villain nem igazán váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket. Személy szerint a karriere csúcsa a Golden albumnál volt, onnantól vagy személyes-
szerelmes albumot írt, vagy csak önmaga árnyékát tudta produkálni.
Nézzük, hogy első hallásra, sikerül-e egy még személyesebb albumnak megtörni ezt a jeget.

Juhos Gábor
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Sprint Óév-futás 2014

 Az idei futást nehezítette, hogy előző este 
esett le az idei télen az első hó, így a 4,3 kilométeres, 
hagyományosnak mondható útvonal nagy részén havas 
vagy éppen jeges aszfalton kellet haladniuk a futóknak.
 A távot a leggyorsabban Takács Dávid teljesítette, 
aki civilben főiskolai docensként dolgozik a Budapesti 
Gazdasági Főiskola zalaegerszegi karán. A második 
helyet Kovács András, a harmadik helyet Bíró Károly 
Róbert szerezte meg. A nőknél Fekete Sára győzött 
Várvölgyi Patrícia és Knapp Róza előtt. A 4300 méteres 
távot összesen 111 futó teljesítette, köztük lapunk 
főszerkesztője, Tóth Marcell is.

 Évek óta közös rendezvénnyel zárja az évet a 
tatabányai Sprint Futóklub és a komáromi Komárom 
Európa Futó Egyesület (KEFE). Az utcai futóversenynek 
hagyományosan Komárom a házigazdája.
 Az eseményre általában a Karácsony utáni 
hétvégén kerül sor (bár előfordult már, hogy az ünnepek 
előtt volt az Óév-futás). A többségében amatőr futók által 
látogatott verseny tehát nem csak az év búcsúztatását, 
hanem a karácsonyi lakoma ledolgozását is jelenti 
sokaknak. A résztvevők többsége a futás öröme miatt jön 
(minden évben találkozhat az ember jelmezes futókkal), 
azonban akadnak olyanok, akikben él a versenyszellem is.

Folytatva a sok éves hagyományt, év végén újfent megrendezésre került Komáromban a Sprint Óév-futás. A 
futóversenyre 2014. december 28-án kerül sor.

Tóth Marcell




