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I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia 
Miskolc, 2007. november 9–10

Elôször került Miskolcon megrendezésre

egy olyan diákkonferencia, amely kifeje-

zetten a földtudományok iránt érdeklôdô

középiskolások számára nyújtott megmé-

rettetési lehetôséget. A középiskolai tan-

tervekben igen kevés idô és figyelem jut

tisztán a földtudományi tudományterü-

leteknek, az ásványtannak, ôslénytannak,

csillagászatnak, meteorológiának, geofizi-

kának, illetve mûszaki jellegû energetikai

problémák tárgyalására. A Miskolci Egye-

tem Mûszaki Földtudományi Karának

Földtan – Teleptan Tanszéke és a Magyar-

honi Földtani Társulat Oktatási és Közmû-

velôdési Szakosztálya által 2007 novem-

berében rendezett esemény bizonyította,

hogy ennek ellenére igen sok diák mutat

érdeklôdést ezen területek iránt. 

Az elsô földtudományi diákkonferen-

cián két nap alatt négy szekcióban össze-

sen 49 elôadás hangzott el a csillagászat,

meteorológia, földtan, talajtan, geofizika,

geomorfológia, vízföldtan, ásványtan,

kôzettan, ôslénytan, energiahordozók és

környezetvédelem tématerületeirôl. A szak-

mai zsûrik igen érdekes, látványos prezen-

tációkat láttak, ugyanakkor meglepôen kivá-

ló és felkészült elôadókat hallgattak meg.

Minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak,

továbbá számos különdíj is gazdára talált.

A meteorológia tématerületen 8 elôadás

hangzott el, témáját tekintve egyrészt nép-

szerû területekrôl, a globális felmelegedés-

rôl (Andics Katalin), a magyarországi

tornádókról (Major Enikô, Jónás Csaba),
a klíma és az energia kapcsolatáról

(Balassi Márton) szóltak. Másrészt pedig

nagyon speciális területekrôl, a termik-

képzôdés és a vitorlázórepülés kapcsola-

táról (Oláh Alexandra), légköroptikai

jelenségekrôl (Lakatos Carmen) esett szó.

A további elôadások meteorológiai adat-

sorok elemzését választotta, így a Balogh
Anna, Mester Orsolya páros kiskunhalasi

téli hômérsékleteket vizsgált, Nemes Ákos
és Kovács Lóránt a pannonhalmi Várhegy

idôjárásával foglalkozott, míg Földes
Bettina és Földes Krisztina Mélykúton

2006 és 2007 nyarán mért a hômérsékleti

adataikat hasonlították össze.

A meteorológiai tématerület helyezett-

jei a következôk: 

1. Balassi Márton: Klíma és energia (Bo-

ronkay György Mûszaki Középiskola és

Gimnázium, Vác);

2. Nemes Ákos, Kovács Lóránt: A pannon-

halmi Vár-hegy idôjárásának alakulása

az elmúlt száz évben (Pannonhalmi

Bencés Gimnázium és Kollégium,

Pannonhalma);

3. Földes Bettina, Földes Krisztina: Hômér-

sékleti adatsorok összehasonlítása

(Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas).

Tar Károly zsûri elnöktôl minden elôadó

megkapta a Magyar Meteorológiai Társaság

és az Országos Meteorológiai Szolgálat

könyvcsomagját. A rendezôktôl pedig min-

den résztvevô emléklapot és értékes köny-

veket vehettek át munkájuk jutalmául.

A diákkonferenciát a szervezôk a 2008-

ban is újra megrendezik, és reméljük a

meteorológiai tématerület iránt jövôben is

nagy lesz az érdeklôdés. A rendezvény

fôszervezôje Dr. Hartai Éva volt, a Mis-

kolci Egyetem Földtan – Teleptan Tanszé-

kének egyetemi docense.

Bíróné Kircsi Andrea

Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem

Meteorológiai Tanszékének vezetôje, a

DE Földtudományi Intézetének igazga-

tója 2007. október 27.-én töltötte be 60.

életévét. 2007 novemberében ünnepé-

lyes keretek között köszöntötték ez al-

kalomból munkatársai, kollégái, barátai

és tanítványai. A tiszteletére rendezett

fogadásra az ország szinte minden ré-

szérôl érkeztek vendégek. Szombat-

helytôl Beregszászig, Soprontól Sze-

gedig Debrecenbe látogatott sok kedves

barát és pályatárs, hogy tiszteletüket

tegyék az ünnepelt elôtt. Számos kö-

szöntô hangzott el, a legtöbb az Egye-

tem társtanszékei részérôl. A Magyar

Meteorológiai Társaság képviseletében

Ambrózy Pál kívánt erôt és jó egész-

séget munkájához. 

A DE Meteorológiai Tanszék jelen-

legi munkatársai (Dr. Szegedi Sándor,

Bíróné Kircsi Andrea, Tóth Tamás,

Rózsavölgyi Kornél, Bartók Blanka,

Szilágyi Katalin, Szabóné Géczi

Mária és Szûcs Attila) egy tisztelet-

kötettel köszöntötték az ünnepeltet. 

„Felütve a kötetet és egy pillantást

vetve a szerzôk névsorára, valamint a

tanulmányok címeire láthatjuk, hogy a

meteorológia-klimatológia mellett a

földtantól a természet és társadalom-

földrajzon át a fizikáig a tudományok

széles palettájáról kerülnek ki hazai és

külföldi szerzôink munkái. (..) Az

ünnepelt a szélenergia kutatásának

egyik legnagyobb hazai szaktekinté-

lye, aki a szakmai mellett a meteo-

rológia és a szélenergia iránt érdek-

lôdô civil körökben is elismert.

Minden fórumon, az ismeretterjesztô

televíziós elôadástól az Akadémián,

vagy nemzetközi konferenciákon tar-

tott tudományos elôadásokig, követ-

kezetesen képviseli a szélenergia

hasznosítás ügyét. Mély szakmai

elkötelezettsége és igényessége mel-

lett közkedveltségét humorának,

közvetlenségének is köszönheti. Még

a legszárazabb levezetésekbe is képes

némi tréfát csempészni.” -olvashatjuk

a Szegedi Sándor által írott köszön-

tôben. 

Bíróné Kircsi Andrea

Dr. Tar Károly 60 éves


