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Konferenciák Szerencsen 

 

 Tizenegy évvel ezelőtt kezdődött el az a folyamat, amely új lendületet adott Szerencs és 
környékének tudományos feldolgozásához. A 2001-2011 között megtartott konferenciákon 289 
előadás hangzott el, s ezek anyaga 3621 oldalon jelent meg. A konferenciakötetek szerkesztője 
Dr. Frisnyák Sándor és Dr. Gál András voltak. Az előadások közel 60%-a Szerencs és 
környezetéről szóltak. Az ötletadó is Frisnyák professzor úr volt, akiről az iskola földrajz 
szaktantermét elnevezték. Az elmúlt időszak alatt a kilenc kötet mellet még két további kiadvány 
is jelzi a nem szűnő aktivitást, mint  Szerencs város monográfiája, valamint  A Zempléni-hegység 
lexikona.    

   Elsősorban a földrajztudomány területén születtek figyelemre méltó eredmények, de a 
társtudományok – így a meteorológia, a geológia, a hidrológia, a környezettudomány, a 
turizmustudomány – is az ismeretek új tárházát nyitották meg. Képviseltette magát a 
társadalomtudomány számos területe, így a történelemtudomány, az irodalomtudomány, a 
régészet és a néprajztudomány. 

 A konferenciákon 15-20 perces előadások hangzottak el egy-egy neves előadó 
ismertetésében. Minden tanulmány megjelent a konferenciakötetekben, melyek az ország számos 
egyetemén, főiskoláján, könyvtárában gazdagították az ismeretanyagot, lehetőséget és példát 
mutatva a jövő nemzedék számára a tudományos munka fontosságára.  

 A 2011-es, VIII. Országos Tájföldrajzi Konferenciára április 8-9-én került sor. Az 
esemény plenáris üléssel kezdődött, ahol Tóth József rektor emeritus tartott előadást a határok 
kérdéséről. Ezek után következtek a szekcióülések: az első szekció tematikáját a Hernád és 
vidékének komplex bemutatása képezte, míg a második szekcióban Kelet-Magyarországgal 
kapcsolatos turisztikai, demográfiai, társadalom- és gazdaságföldrajzi előadások hangzottak el. 
Másnap szintén két szekcióban folytatódott a konferencia: az elsőben tájváltozással és 
tájértékeléssel, valamint városföldrajzzal kapcsolatos prezentációk hangzottak el, míg a 
másodikban főleg természetföldrajzi, éghajlattani, talajtani és talajföldrajzi, valamint energetikai 
tematikájú előadások kerültek bemutatásra. Összesen 39 előadás hangzott el. 

 Végül megállapítható, hogy a részvevők kellemes és hasznos két napot tölthettek el 
Szerencsen, tapasztalataikat gazdagíthatták, új ismeretségre tehettek szert, s nem utolsó sorban a 
szervezők jóvoltából egy Bocskai Istvánt ábrázoló igényes kivitelezésű plakettel lettek 
gazdagabbak. 
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