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kaphat az olvasó a 19. és 20. század fordulójának magyarországi és budapesti „városi 
viszonyairól”. 
 
 A könyv további fejezetei témakörönként mutatják be a várospolitikát, a városfejlesztést 
meghatározó folyamatokat. A négy fejezet sorra veszi a gazdaság, a kommunikáció és 
közlekedés, a társadalom, valamint a városfejlesztési politika egyes részeit. Az itt található 12 
tanulmány – különböző színvonalon ugyan – segíthet az olvasónak abban, hogy jobban megértse 
a két századforduló Budapestjét. Az ábrák, térképek és fényképek színvonalassá teszik a könyvet. 
A kevés kritikával, de gazdagon bemutatott statisztikai adatok számszerűsíthetik a leírtakat. 
 
 A könyvet érdemes mindazoknak olvasni, akik a 19. és 20. század Budapestjéről többet 
szeretnének tudni. Átfogó ismereteket kaphatunk a várost alapvetően meghatározó 
folyamatokról.  

 
 

Dr. Izsák Éva, Budapest 
 

 
 

Atlasz kicsiknek és nagyoknak 
 

Rácz Ildikó, Dr. Szilassi Péter, Szlukovényi 
Bea, 2009: Magyarország képes földrajzi 
atlasza, Gulliver Kiadó. 

 

 
 

 
A mai atlaszdömping idején egy igazán különleges földrajzi atlasszal lepett meg 

bennünket a Gulliver Kiadó. Az eredendően gyermekek számára megjelentetett kötet 
képzeletbeli utazásra hívja az olvasót keresztül kasul Magyarország páratlan szépségű vidékein 
és méltán híres városain.  

 
A harminc fejezetből (témakörből) álló atlasz földrajzi, biológiai, néprajzi, művészet- és 

kultúrtörténeti ismeretek tárháza. A kötet tematikája Európából kiindulva, annak szűkebb térsége 
a Kárpát-medence általános bemutatásán át hazánk régióinak sokszínűségét villantja fel, 
kiemelve egy-egy jellegzetes épületet, szokást, a tájra jellemző viseletet vagy egy-egy különleges 
tárgyat.  

Minden témakört középen egy szépen megrajzolt térképpel dolgoznak fel a szerzők. A 
térképeket az ahhoz kapcsolódó, jól megválasztott színes rajzok teszik szemléletessé, amikhez 
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tömör, lényegre törő magyarázó szöveg tartozik. A rajzokon kívül esztétikus fotók is színesítik a 
mondandót. A térképeken kívül helyezték el a szerkesztők az oldal témájához kapcsolódó 
szöveges információkat, amelyek talán a célközönség számára riasztóan sűrű, kisbetűs sorokban 
minden rendelkezésre álló helyet kitöltenek. De akit ez nem rémít el az olvasástól, az szinte 
mindent megtudhat a jelzett témával kapcsolatban. A legérdekesebb megjegyzéseket egy külön 
színnel is kiemelt Jó tudni… szövegdobozba helyezték el a kötet készítői. 

A nem mindennapi atlaszbeli kirándulás kalandos országjárást jelent minden érdeklődő 
gyermek számára.  

Összességében egy nagyon színvonalas, megfelelő szakmaisággal megírt és gyönyörűen 
illusztrált atlaszt vehet a kezébe az olvasó, ami jól kiegészíti az általános- és középiskolák 
tankönyveinek ismeretanyagát. Képes arra, hogy megszerettesse a különböző korú gyerekekkel a 
térképek használatát és emellett megannyi új ismeretet nyújtson kontinensünkről és hazánkról. 
Ugyanezért ajánlom tanároknak és minden természetet kedvelő olvasónak is. 

 
 
 

 Dr. Karancsi Zoltán, Szeged 
 
 

 

Konferencia a vizekről, a vízminőség védelméről és a cianidos technológiájú 
bányászatról 

 

 Február elsején az Országház Vadász termében hazai és a környező országok 
szakemberei, szakpolitikusai és civil szervezetek képviselői részvételével került sor a 
Vízminőséget veszélyeztető tevékenységek visszaszorítása elnevezésű konferenciára. Az eseményt 
az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága, a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Magyar 
Természetvédők Szövetsége, valamint a Közép-Kelet Európai Bankfigyelő Hálózat (CEE Bank 
Watch) szervezte. 

A konferencia célja az Európai Uniós soros magyar elnökségéből adódó vízminőség 
védelmi téren felmerülő lehetőségek számbavétele volt, különös tekintettel a magyarországi és a 
kelet-közép-európai vízminőséget veszélyeztető tevékenységek elemzésére.  

 
A konferenciát a szokásos rövid köszöntők nyitották meg. A szakmai blokk Kling István, 

a Vidékfejlesztési Minisztérium vízügyekért felelős helyettes államtitkára által tartott  A víz 
védelme az EU szakpolitikákon keresztül című, a vízkészleteket számba vevő, valamint a vizeket 
fenyegető természeti és antropogén jelenségeket taglaló előadása indította. A biológus 
végzettségű szakember rámutatott, hogy a víz ügye Magyarország számára nemcsak belső hazai 
kérdés, hanem Magyarországnak nemzetközi kérdése. Előadásból megtudtuk, hogy az EU 
Bizottsága 2012-ben teszi közzé a Blue-print az európai vizekért elnevezésű, az átfogó európai 
uniós vízstratégiára vonatkozó dokumentumot. Magyarországra vonatkozóan az előadó 
elmondta, hogy újdonságnak számít a nemrég elkészült a monitoring vizsgálati rendszer és a 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv. 

A következő prezentáció Íjjas István, a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének 
professzora nevéhez kötődik, aki az EU vízminőség-védelmi politikájáról értekezett. Kiemelte a 
vízvédelmi és szektor-politikák integrálásának jelentőségét, továbbá rávilágított a Duna 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervének és a Tisza integrált vízgyűjtő-gazdálkodási tervének 


