
Utolsóként KESERŰ Tünde, a Siklósvidéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tér-
ségmenedzsere igen vonzó témában tartott előadást, nevezetesen a dél-dunántúli borutak idegenforgal-
mi jelentőségének növekedését emelte ki, s részletesen is foglalkozott a Tolnai Borúthoz kapcsolódó 
sokszínű turisztikai szolgáltatásokkal, s ezek jövőbeni fejlesztési feladataival. 

A konferencia a szekcióelnökök rövid, a tanácskozás tudományos eredményeit értékelő fel-
szólalásával zárult. A tudományos ülésen elhangzott előadások szövegét a Völgységi Múzeum kiad-
vány formájában is közzéteszi, a kötet várhatóan 2001. első felében fog megjelenni. 
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Beszámoló a Balázs Dénes Tudományos Előadóülésről 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karának (ELTE TFK) Földrajz 
Tanszéke 2000. nov. 17-én a kiváló karsztkutató és világutazó–földrajzi szakíró, földrajzi múzeum 
alapító Balázs Dénes tiszteletére rendezett tudományos konferenciát az ELTE TFK Markó utcai épüle-
tének dísztermében. 

Az ünnepi esemény megtartására a neves geográfus emlékének való tiszteletadás mellett az is 
okot szolgáltatott, hogy a Főiskolai Kar általános iskolai földrajztanár képzéssel foglalkozó tanszéke az 
idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Ez jó alkalom volt a tanszék oktatóinak arra, hogy tu-
dományos munkájuk eredményeit a szakma képviselői előtt is bemutathassák. 

A Magyar Tudomány Napja 2000 rendezvénysorozathoz is jól illeszkedő jubileumi előadó-
ülést nagy számú hallgatóság jelenlétében KATONA András, az ELTE TFK főigazgató-helyettese 
nyitotta meg, aki rövid beszédében igyekezett bemutatni azt a sokrétű, igen eredményes oktató, tudo-
mányos és oktatásmódszertani tevékenységet, amelyet a Földrajz Tanszék oktatói az elmúlt negyedszá-
zadban kifejtettek. 

Ezt követően „Balázs Dénes, a karsztkutató és múzeumalapító geográfus” címmel tartott elő-
adást KUBASSEK János, a Magyar Földrajzi Múzeum (Érd) igazgatója, aki egy szakmai tapasztala-
tokban páratlanul gazdag és a tudományos eredményeket tekintve igen termékeny életpályáról adott hű 
képet, méltatva BALÁZS Dénes irígylésre méltó kiváló emberi tulajdonságait, amelyek példaként 
állíthatók a mai, fiatal geográfus nemzedék tagjai elé is. Lényegében ehhez a gondolatkörhöz kapcsoló-
dott MÓGA János főiskolai docens szakmai előadása is, aki BALÁZS Dénesnek a Gömör–Tornai-
karsztvidéken folytatott igen eredményes karsztkutatásairól számolt be, számos térképpel és vetített 
képpel színesítve az elmondottakat. 

A földrajztanár képzés szakmai és oktatásmódszertani megalapozását szolgáló terepgyakorla-
tok jelentőségét hangsúlyozta a következő előadó, PAVLICS Károlyné főiskolai docens, aki az Alpok-
ba szervezett hallgatói terepgyakorlat hasznos tapasztalatairól szólt és mutatott be remek magashegysé-
gi felvételeket a hallgatóságnak. 

A megújuló energiaforrásokat hasznosító energia-termelési mód földrajzi sajátosságaival 
foglalkozott előadásában MUNKÁCSY Béla főiskolai tanársegéd, aki a szélenergia alkalmazásának 
európai példáit mutatta be, hangsúlyozva e környezetbarát energia-nyerési lehetőség növekvő népszerű-
ségét Dél-, Nyugat- és Észak-Európa szélenergiában gazdag vidékein. 

A szünet előtti utolsó előadó GESZTESI Albert, a TIT Planetárium igazgatóhelyettese egy 
különleges témával, a Mars bolygó sivatagjaival foglalkozott földrajzosok számára is igen érdekes 
előadásában. A Marsot lefényképező űrszondák és űrhajók berendezései által készített jó minőségű 
felvételek segítségével számos olyan, a Földön is megfigyelhető felszínalaktani változásról kaphattunk 
képet, amelyekről néhány évtizede még álmodni sem lehetett. 

Az Európai Unió regionális politikájának néhány jelentős ismérvével foglalkozott az ülés-
szak első délutáni előadója, SIMON Dénes, tanszékvezető főiskolai docens, aki több táblázat bemutatá-
sával érzékeltette azt a fejlettségbeli hátrányt, amit a leendő EU-tag Magyarországnak be kell hoznia, 
ha fel akar zárkózni Európa fejlettebb feléhez. 
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A következő két előadás egy, számos tekintetben különleges észak-magyarországi kistájjal, a 
Medves-vidékkel foglalkozott. Elsőként HORVÁTH Gergely főiskolai tanár összegezte a fenti terüle-
ten végrehajtott tájföldrajzi kutatásainak eredményeit, majd PINTÉR Zoltán főiskolai adjunktus szá-
molt be a Medves vidékén végzett érdekesebb felszínalaktani megfigyeléseiről. 

Utolsó előtti előadóként történeti földrajzi témájú előadást tartott CSÜLLÖG Gábor főiskolai 
adjunktus, aki „Földrajzi régiók a középkori Magyarországon” címmel mutatta be a történelmi Ma-
gyarország természeti és gazdasági viszonyok által kialakított nagytérségeit és azok időbeni változásait. 

A „Képességfejlesztés a földrajztanításban” címet viselő előadás, amelyet MAKÁDI Mari-
ann főiskolai docens tartott, jól érzékeltette azt a gondosan felépített, sokoldalú módszertani munkát, 
amely nélkülözhetetlen a jövő földrajztanárainak ahhoz, hogy megszerzett tudásukat a lehető legna-
gyobb hatékonysággal legyenek képesek átadni a tanulóknak, mintegy élménnyé téve a földrajz oktatá-
sát és tanulását. 

A HORVÁTH Gergely zárszavával véget érő, tartalomgazdag konferenciának a szakmai elő-
adások mellett kedves eseményei is voltak: az ülésszak szervezői virággal kedveskedtek Balázs Dénes 
özvegyének, akit mélyen meghatott a férje emléke iránti tisztelet ilyen gazdag és mély kifejeződése. Az 
pedig a földrajz tanszék vezető munkatársait töltötte el jóleső érzéssel, hogy KUBASSEK János Balázs 
Dénes emlékplaketteket nyújtott át azoknak, aki munkájukkal kiemelkedő módon segítették elő a 
Magyar Földrajzi Múzeum értékeinek gyarapodását és oroszlánrészt vállaltak a közintézmény sokrétű 
tudományos és ismeretterjesztő feladatainak teljesítésében. 
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