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köréből is „kirekesztenének”, a szociológia tárgykörébe sorolva azokat. Mint ahogy 
feltehetően az sem kis vihart kavarna, ha egy záró plenáris előadáson David Harvey, a világ 
egyik legismertebb geográfusa Marx Tőkéjét használná korunk kapitalizmusa térszemléletű 
analízisének elméleti keretéül. Nem véletlen viszont, hogy ugyanez olyan nagy sikert aratott 
Mumbaiban, ahol − a globalizáció egyik megnyilvánulásaként – már messze nem csak 
„nyugati” téma volt a neoliberalizmus, sőt az amerikai Richard Peet is Indiában, illetve a 
Harmadik Világban zajló folyamatokra fókuszálva szervezett nagy érdeklődést kiváltó 
szekciót a neoliberális politikák globális tér formálásában betöltött szerepéről. 

A neoliberális kapitalizmusnak az emberek mindennapi életére gyakorolt lokális 
hatásait pedig a valóságban is megtapasztalhattuk a szakmai kirándulásokon, akár egy nemzeti 
parkba, akár egy olyan Mumbai melletti faluba vezettek is, amelynek már puszta létét 
fenyegetik a szédületes sebességben terjedő, már-már elviselhetetlen környezeti terheléssel 
járó ingatlan-beruházások. Ezeken a kirándulásokon pedig abban a szerepben – társadalmi 
munkában szakmai segítséget nyújtva − láthattuk a helyi kollégákat, melynek felvállalása a 
kritikai geográfusok önmagukkal szemben támasztott igénye. A társadalmi változásokat az 
akadémiák, egyetemek világán kívüli és belüli aktivitással is megpróbálják ugyanis elérni. 
Ezen a konferencián helyi és országos társadalmi csoportok, mozgalmak aktivistáival is 
találkozhattunk, akik nemcsak az „asztal másik oldalán” ülve mutatták be tevékenységüket, de 
feltűntek egyes előadások társszerzőiként is. Nemcsak a kutatás tárgyai, de alanyai, a kutatók 
egyenrangú partnerei is. Mint ahogy ezeken a konferenciákon nincs hierarchikus viszony a 
résztvevők között, nem számít sem a szervezőmunkában, sem a részvételben, ki professzor és 
ki egyetemista. Számít viszont a szolidaritás: a gazdagabb országokból jövők részvételi díja 
magasabb, mint a szegényebb régiókból érkezőké, s senkinek sem jut eszébe sok csillagos 
szállodákban megszervezni e baráti találkozókként is funkcionáló rendezvényeket. 
Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki egyszer a légkörüket, remélve, hogy „köztünk marad”. 
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HUNGEO 2008 
 

A Magyar Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója 
 
 
 

2008. augusztus 20-24 között Budapesten került megrendezésre a Magyar 
Földtudományi Szakemberek IX. Világtalálkozója „A Föld Éve – Földtudományok az 
emberiségért” égisze alatt. A rendezvénynek a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Földtudományi Intézete adott otthont. 

A konferencián 121 fő vett részt, főleg a Kárpát-medencéből. A nyugati szórvány 
magyarságot csupán 2 fő képviselte. 

A IX. Világtalálkozó 2008. augusztus 20-án délután kezdődött a résztvevők egy 
részének regisztrációjával, majd este a jelenlévők megtekintették a budapesti ünnepi tűzi 
játékot. Másnap, 2008. augusztus 21-én megkezdődött a IX. Világtalálkozó Plenáris Ülése. Az 
üdvözlő beszédek elhangzása után bemutatásra került 14 plenáris előadás.  Ezután az ELTE 
földtudományi (biológiai, paleontológiai és ásvány-kőzettani) gyűjteményeit tekinthették meg 
az érdeklődők. 

2008. augusztus 22-én több szekcióban kerültek bemutatásra az előadások. A szekciók 
a következők voltak: „A Föld, mint globális rendszer lito-, hidro- atmo-, bioszféra”,   
„Erőforrások, veszélyforrások”,  „Települések és életminőség”, „A Föld és az élet – a Föld és 
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az egészség”, „Földtudományi oktatás, ismeretterjesztés és élethosszig tartó tanulás”, valamint 
„Az emberiség szolgálatában: alkalmazott földtudományok”. 

A szekcióüléseken 49 előadás hangzott el, amelyeket nagy érdeklődéssel hallgatott az 
általában jelenlévő 30-40 fő. A plenáris és a szekciókban elhangzott szóbeli előadások 
szüneteiben, valamint az előadások után megtekinthető volt 30 db kiállított poszter. Az 
előadások és a poszterek mind tematikában, mind pedig a kivitelezés módjában igen 
változatosak voltak.  

A rendezvény ünnepi aktusaként, a HUNGEO „Tiszteletbeli Tagjává” avattuk dr. 
Komlóssy Györgyöt, a HUNGEO egyik alapító tagját, laudációját dr. Dudich Endre tiszteleti 
tagtársunk mondta.  

A HUNGEO záró értékelő ülésén dr. Wanek Ferenc „Elismerő oklevelet” adott át dr. 
Götz Endrének, az egykori, kolozsvári Bolyai Tudományegyetem ma is köztünk lévő 
oktatójának, aki rendezvényeink rendszeres résztvevője és előadója.  

A rendezvény záró ülésén kiosztásra került a fiatalok számára kiírt HUNGEO 2008 
Poszter-díj, amit a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium csapata nyert meg 4 poszterrel. E 
középiskolás csapat rendszeresen részt vesz rendezvényeinken.  

Rendezvényünk augusztus 23-24 között, egy 2 napos szakmai kirándulással fejeződött 
be. Kirándulásunk a következő útvonalat járta be: Budapest-Dobogókő-Visegrád-Esztergom-
Párkány-Mohi-Léva (1. nap), majd Léva-Garamszentbenedek-Körmöcbánya-Selmecbánya-
Ipolyság-Budapest (2. nap).  

A kétnapos kiránduláson 42 fő vett részt, amelyen a gazdag és színvonalas szakmai 
programot, jó időjárás és jó hangulat egészítette ki.  

 
 
 
Kovács-Pálffy Péter 

 
 
 

A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet a Hille Alfréd Pályadíj 
elnyerésére 

 
 A Hille Alfréd Pályadíj célja az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
bemutatott meteorológiai tárgyú dolgozatok, valamint az egyetemi szakdolgozatok, ill. 
diplomamunkák legjobbjainak jutalmazása. 
 
 A Hille Alfréd Pályadíj elnyerésére azok pályázhatnak, akik a beadási határidőt 
megelőző 12 hónapban meteorológiai tárgyú dolgozattal részt vettek az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián, vagy meteorológiai tárgyú egyetemi szakdolgozatot, ill. 
diplomamunkát védtek meg valamelyik magyar felsőoktatási intézményben. A Hille Alfréd 
Pályadíj összege 50.000,- Ft. 
 
 Pályázni a pályázati Adatlap kitöltésével és az eredeti dolgozat egy példányának 
beküldésével lehet. Az adatlapot és a dolgozatot tartalmazó lezárt borítékot a Magyar 
Meteorológiai Társaság Titkáráságra kell eljuttatni postán vagy személyesen. (Cím: Budapest, 
II. ker., Fő u. 68. Postacím: 1371 Budapest, Pf. 433.) 
 
Beadási határidő: 2008. szeptember 30. 
 
Az Adatlap az MMT internetes oldalairól is letölthető. Cím: http://mmt.met.hu
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