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Négy kulcselőadás szerepelt a 
programban:

 – Venkatesh Raghavan (Osaka 
Egyetem): Beyond the Jargon: 
FOSS4G, OSGeo, Geo4All and 
ME4E

 – Steve Coast (TomTom alelnök): 
The Past, Present, and Future of 
OpenStreetMap

 – Ayako Kagawa (az ENSZ 
Térképészeti Iroda vezetője): 
The Role of Cartographers in a 
Sustainable Development World

 – Eric Gundersen (a MapBox veze-
tője): Building a living map of the 
world updated from billions of 
sensors.

A 150 tudományos szekcióból három 
különleges szekciót emelnék ki:

 – Waldo Tobler emlékének külön 
kerekasztal beszélgetést szentel-
tünk

 – Technical Terms for Digital Mapping 
címmel külön szekcióban folyt vita 
Jacques Bertin „örökségéről”.

 – Külön szekciót szerveztünk a konfe-
rencia fiatal résztvevői számára.

A konferencia öt napja alatt lehető-
ség volt különféle szakmai eseménye-
ken is részt venni, melyek többsége 
fél napos kirándulás volt az alábbi 
intézményekbe:

 – Geospatial Information Authority 
of Japan

 – Japán Űrkutatási Iroda
 – 19th Century Early Modern Maps 

by Japanese map maker Nagakubo 
Sekisui at Koga-city kiállítás a japán 
országgyűlés könyvtárában

 – Tengeri térképezés, a japán parti 
őrség Hidrográfiai és Oceanográfiai 
Osztálya

 – Marine Cartography Site at Tokyo 
Bay, supported by JHOD

 – Roppongi Hills, Mori Tower: Tokió 
hatalmas 3D-s modellje

 – Térképészeti este Shibuya városrész-
ben

 – Különleges hajókirándulás Edótól 
Tokióig címmel

 – Látogatás egy tokiói térképészeti 
szakközépiskolában

Főtitkári tapasztalatok, a 
kulisszák mögött
Egy különleges, tradicionális eseménye 
a konferenciának egy zártkörű ebéd, 
amelyre a jelenlegi ICA elnöksége 

meghívja a konferencia minden olyan 
résztvevőjét, aki korábban az elnök-
ség tagja volt. A legidősebb résztvevő 
a 89 éves Tositomo Kanakubo volt, 
aki 1991–1999 volt az ICA elnöksé-
gének tagja, és az 1980-as tokiói ICA-
konferencia egyik főszervezője is 
volt.

A hétfői megnyitó ünnepséget a 
korábbi tervekhez képest jelentősen 
át kellett szerveznünk, amikor kide-
rült, hogy a szervezőbizottság meghí-
vását elfogadva a japán császár testvére 
és felesége (Akishino koronaherceg 
és hercegnő) is megjelent és beszédet 
mondott. Ez természetesen különle-
ges biztonsági intézkedéseket igé-
nyelt, így pl. a korábbi helyszínt egy 
kisebbre kellett cserélni, és a megnyitó 
ünnepségen nem lehetett fénykép-
felvételt, videót készíteni. Összesen 
kilenc rövid beszéd hangzott el. Ezt 
követően a császári pár megtekintett 
egy kis válogatást a térképkiállítás és a 
gyermekrajz-kiállítás műveiből. Ezt egy 
kb. félórás zártkörű fogadás követte, 
melyen a szervezőbizottság mellett az 
ICA elnökségének tagjai is részt vehet-
tek. Előtte a protokoll- és biztonsági 
emberektől megfelelő kiképzést kap-
tunk, de végül a fogadás nem a terve-
zett szigorú protokollszabályok szerint, 
hanem annál sokkal oldottabban zaj-
lott le. A hercegnő, akinek pszicholó-
giai PhD-fokozata is van, élénk érdek-
lődést mutatott az ICA iránt. Mivel a 
Nemzetközi Tájfutó Szövetség elnök-
ségének korábbi japán tagja is pszicho-
lógus volt, így ezt szóba hozva a beszél-
getés közben az ICA holland elnökével 
együtt meghívtuk a koronahercegnőt a 
konferencia egyik nem szakmai prog-
ramjára, a tájfutó versenyre. Az ICA-
konferenciák megszokott programja 
ez a kis verseny, melyen általában csak 
30-40 érdeklődő szokott részt venni. 
A júliusi tokiói időjárás nem kedvez a 
fizikai tevékenységnek (nagyon meleg 
és nagyon párás az idő), így ezt a ver-
senyt pénteken reggel 7 órától ren-
dezték meg egy közeli kisebb tokiói 
parkban. Az ICA elnöke ugyan nem 
aktív tájfutó, de sok terepfutóverse-
nyen vesz részt. A konferencia japán 
főszervezői szerda környékén izgatot-
tan és bizalmasan jelezték, hogy a koro-
nahercegnő komolyan vette a meghí-
vásunkat, és eljön a tájfutóversenyre. 

Mivel ez teljesen privát program volt, 
így erről semmilyen információ nem 
szivároghatott ki előre, csak néhány 
kulcsember tudott róla. Természetesen 
a hercegnőt biztonsági emberek is elkí-
sérték, de nemcsak eljött korán reg-
gel a versenyre, hanem a helyi rende-
zők kíséretében le is futotta az egyik 
pályát a parkban. Ezalatt mi is lefutot-
tuk a saját pályánkat, és mivel nagy-
jából egyszerre értünk a célba, utána 
még 10-15 percet beszélgettünk a 
koronahercegnővel, sőt még csoport-
képet is készíthettünk vele. Igazából a 
japán kollégák reakciójából értettük 
meg, hogy milyen nagy jelentőségű ese-
mény ez számukra, hiszen a japán csá-
szári ház 2500 éves múltra tekint visz-
sza. Egyébként a tájfutó versenyen a 
közepes pályát Albert Gáspár nyerte.

Nyolc év után ért véget a főtitkári 
munkám a Nemzetközi Térképészeti 
Társulásban. Rengeteg tapasztalatot 
szereztem, sokat dolgoztam, hiszen 
én voltam a szervezet adminisztratív 
vezetője, és a szervezetnek nincse-
nek alkalmazottjai. Nagyon sok kap-
csolatra tettem szert, amiből nemcsak 
a tanszék, de a magyar térképészet is 
profitál. A következő négy évben alel-
nökként igyekszem tovább szolgálni a 
szervezetet.

Dr. Zentai László

***

A 2019-es ICA térképrajz-
pályázat eredményei

A Nemzetközi Térképészeti Társulás 
(ICA) 1993 óta kétévente rendezi meg 
a gyermekek térképrajzversenyét. A 
pályázat elsődleges célja a gyerekek 
világról alkotott képének ábrázo-
lása, és értelmezésének elősegítése. 
Magyarország már az első versenyen 
részt vett, és díjat nyert, azóta minden 
nemzetközi döntőben képviseltette 
magát, és több elismerésben részesült: 
2009-ben Papp Adrienn (Budapest, 
tanára Szalai Zsuzsanna) és 2015-ben 
Sturcz Valentina (Budapest, tanára 
Szabó Júlia). Három alkalommal hatá-
ron túli térképrajzokat is neveztünk 
a nemzetközi döntőbe, ezek szerzői 
is díjat nyertek: 2005-ben Demeter 
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Evelin (Marosvásárhely, tanára Makkai 
Csilla), illetve 2013-ban és 2015-ben 
Ada Ciontu (Bukarest).

Idén az ICA felhívására az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék az ICA Nemzeti Bizottság és a 
Magyar Földrajzi Társaság közreműkö-
désével meghirdette a versenyt. A ver-
seny fő témája: Szeretjük a térképeket. 
A térképrajzokat négy korcsoportba 
lehetett benevezni: 6 évesnél fiatalabb, 
7–8 éves, 9–12 éves és 13–15 éves.

A megadott határideig (március 
29.) 22 település 29 intézményéből 
114 db munka érkezett. A zsűri érté-
kelte a benevezett műveket, és hat tér-
képrajzot választott ki, amelyek képvi-
selték Magyarországot a nemzetközi 
döntőben: 

 – Kunos Luca (7 éves), a mű címe: A 
képzeletem. Iskola: Újpesti Szűcs 
Sándor Általános Iskola, Budapest. 
Tanár: Györk Krisztina

 – Nemes Márton (11 éves), a mű címe: 
Cseppek a világból. Iskola: Kálvin 
téri Református Általános Iskola, 
Veresegyház.

 – Váradi Zsombor (11 éves), a mű 
címe: A Föld élete és halála. Iskola: 
Széchenyi István Egyetem Öveges 
Kálmán Gyakorló Általános Iskola, 
Győr. Tanár: Banczalovszkiné Kiss 
Krisztina

 – Encs Luca és Kovács Luca (14 éves), 
a mű címe: Ez lett a Földünkből. 
Iskola: József Nádor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola (Öko 
Iskola), Üröm. Tanár: Hellenbach 
Gabriella

 – Alexa Viktória, Heidt Luca és 
Vezsenyi Eszter Erzsébet (14 éves), 
cím nélkül. Iskola: Váchartyáni 
Apáczai Csere János Általános Iskola, 
Váchartyán. Tanár: Mikuláné Gueth 
Laura

 – Horváth Anna (15 éves), a mű 
címe: A Föld arca. Iskola: Eötvös 
József Evangelikus Gimnázium, 
Egészségügyi és Művészeti 
Szakgimnázium, Sopron. Tanár: Igaz 
Csilla és Simon Géza

A bíráló bizottság szép és gondos 
grafikai kivitelük, illetve eredetisé-
gük miatt még két darab különdíjat 

és nyolc darab országos díjat ítélt 
oda. Az összes díjazott munka az ICA-
térképrajz-verseny hivatalos honlapján 
megtekinthető: http://terkepismeret.
elte.hu/2019-es-verseny.

Minden résztvevő diák oklevelet 
kapott emlékül. A külön- és országos 
díjban részesültek, illetve a nemzetközi 
döntőbe jutott térképrajzok készítői 
a GDI Esri Magyarország és a DIMAP 
Bt. jóvoltából térképészeti vonatkozású 
ajándékcsomagot is kaptak.

Nemzetközi döntő és Barbara 
Petchenik nemzetközi kiállítás
Idén 33 ország 188 térképrajzot neve-
zett be a Barbara Petchenik nemzet-
közi térképrajz-versenybe. A Barbara 
Petchenik nemzetközi kiállítás és 
döntő a 29. Nemzetközi Térképészeti 
Konferencia keretében került megren-
dezésre, amit ez alkalommal Tokióban, 
Japánban tartottak 2019. július 15. és 
20. között.

A kiállítást megelőzően a nemzet-
közi zsűri nyolc tagja, illetve a verseny 
országos szervezői megtekinthették 

1. ábra. „A képzeletem”, Kunos Luca  
3. díjat nyert műve a 6–8 éves korcsoportban

2. ábra. A 3. díjat igazoló oklevél
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a térképrajzok digitális változatát a 
weben keresztül és e-mailben elküld-
hették szavazataikat a zsűri elnöké-
nek. Ez volt az első alkalom a nemzet-
közi verseny 26 éves történetében, 
hogy az országos versenyek szervezőit 
aktívan bevonták a zsűri döntési folya-
matába, és szavazhattak az általuk leg-
jobbnak tekintett térképrajzokra. 21 
országos szervező élt ezzel a lehetőség-
gel, és több mint 250 szavazatot adtak 
le. A zsűri által adományozott díjakon 
kívül a kiállítást látogatók is leadhat-
ták voksukat a közönségdíjra, illetve a 
Művészet és kartográfia bizottság egy 
különdíjat adott az általuk legkreatí-
vabbnak ítélt pályaműnek. Az eredmé-
nyeket a konferenciazáró ceremónián 
hirdette ki Pilar Sánchez-Ortiz, a zsűri 
spanyol elnöke, amelyek a következő 
címen megtekinthetők: https://icaci.
org/petchenik/. Magyarország egy 
3. díjjal büszkélkedhetett, amit a 7 éves 
Kunos Luca, az Újpesti Szűcs Sándor 
Általános Iskola tanulója érdemelt meg 
„A képzeletem” című kiváló munkájá-
val, a 6–8 éves korcsoportban. Így 2015 
után újra magyar térképrajz is szere-
pelhetett a nemzetközi verseny díja-
zottjai között. Az ICA- és a zsűri elnöke 
által aláírt oklevelet és az ajándékokat 
Kunos Lucának hivatalosan az iskolá-
jában megtartott 2019/2020-as tanév-
nyitó ünnepségen adtuk át.

Reyes Nunez José Jesús 
ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék

***

Cseh várak és kastélyok

A tavalyi semmeringi kirándulás sike-
rén felbuzdulva a Tóth Ágoston Szenior 
Klub szervezésében (azaz Hetényi 
Ferencné Erzsike aktív közreműködé-
sével) 2019. szeptember 12–15. között 
egy négynapos dél-csehországi autóbu-
szos kiránduláson ismerkedhetett 18 
fő a régió nevezetességeivel, beleértve 
a cseh söröket is. A szerény létszámú 
csoport számára a 14 méter hosszú lég-
kondicionált Neoplan nagyon komfor-
tos környezetet biztosított az utazás 
egész tartamára.

A gazdag program még az odauta-
zás alatt elkezdődött, és a visszaútra is 

jutott látnivaló (és gyaloglási lehető-
ség). Az esti vacsoránál az okos kütyük-
nek köszönhetően tájékozódhattunk 
az aznapi séta mértékéről, amely általá-
ban 10 000–13 000 lépés volt a reggel 
9-től este 7-ig tartó napi program telje-
sítése során. A kirándulást még élveze-
tesebbé tehette az idegenvezetőnk Ágh 
Judit, aki nem csak megállóink során, 
de útközben is nagyon sok érdekessé-
get mesélt az út során érintett tájak-
ról és településekről, Csehország 
történelméről.

Az első állomásunk Pozsony volt, ahol 
a Szent Márton-dóm vagy ismertebb 
nevén a pozsonyi koronázótemplom, 
a város legismertebb és legnagyobb 
templomának meglátogatásával kezd-
tük a városnézést. A dóm háromha-
jós gótikus templom, amely az ere-
deti román stílusú templom helyére 
épült. 1563 és 1830 között itt koronáz-
tak meg 11 magyar királyt és 8 király-
nét/királynőt. A dómtól rövid séta 
során a belváros néhány nevezetessé-
gével, többek között a pozsonyi kifli-
vel ismerkedtünk, majd a félórás kávé-
szünetet követően Lednice felé vettük 
az irányt.

Csehország keleti részében, Dél-
Morvaországban található mintegy 300 
négyzetkilométeren a Lednice-Valtice 
kultúrtáj, az Európa kertjeként is tisztelt 
óriási angolpark és természetvédelmi 
övezet, melynek legszebb és legked-
veltebb helye, a Liechtenstein grófok 
csodálatos mesepalotája, a lednicei kas-
tély. Az UNESCO világörökségi listán is 

szereplő látványos, neogótikus épület 
a régió legnépszerűbb turisztikai cél-
pontja. A lednicei birtokot 1249-ben 
szerezte meg a Liechtenstein család, 
a 13. században a határszélen emelt, 
erősségnek szánt, gótikus várat a 16. 
században reneszánsz stílusban építet-
ték át, majd a família nyári rezidenci-
ájaként a 16. századtól már barokk stí-
lusjegyeket öltött. Neves építészek sora 
– Martinelli, Ospel, Erlach – tevékeny-
kednek itt, ez utóbbi nevéhez fűződik 
a keleti szárny mellett található lovagló-
iskola épülete is. Az 1600-as évek végén 
„barokkizált” kastélyt végül lebontot-
ták, és a helyén 1846–58 között a kor 
divatjának megfelelően egy angol stí-
lusú neogótikus épületcsodát emel-
tek. Neogótikus formáját a 19. század-
ban Georg Wingelmüller terveinek 
köszönheti, a szép kastély napjaink-
ban is ezt az arcát mutatja. A birto-
kos Liechtenstein család Csehország 
egyik legnagyobb hatalmú, leggazda-
gabb főnemesi famíliája volt, fényko-
rukban, a 17. században csak Cseh- és 
Morvaországban nem kevesebb, mint 
99 birtokkal rendelkeztek. Egészen 
a II. világháború végéig Lednice is a 
család birtokában volt, akkor államo-
sították ezt a kastélyt is. A kastély és a 
park látnivalóit megcsodálva az autó-
parkoló körül elhelyezkedő büfék-
ben, sörözőkben tarthattunk rövidke 
pihenőt, és robogtunk tovább a négy-
napos túra során bázisul szolgáló szál-
lásunk felé, a České Budějovicében 
található CB Royal Szállóhoz. A szobák 

A lednicei Liechtenstein-kastély


