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BEVEZETÉS
Az AgriaGEOGRÁFIA Közhasznú Alapítvány munkáját 100 fő fiatal és 20 fő
tanár segítette 2013-ban. Rendezvényeinken kb. 2500 fő vett részt.
A körzeti médiában mintegy tucatnyi alkalommal szerepeltünk.
Munkánk során a csapatmunka a meghatározó és a fiatalok kreatív oktatása és
nevelése áll(t) a középpontban. Tevékenységünknek köszönhetően a fiatalok
szemléletmódja és önkéntességhez való hozzáállása példaértékűnek tekinthető
és egyre gyarapodó létszámban dolgozhatunk.
Jelen kiadványban az Alapítvány 2013. évi fontosabb munkáit és eredményeit
mutatjuk be.
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1. TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYÜNK MUNKÁIBAN 70
FŐ FIATAL ÖNKÉNTES TEVÉKENYKEDETT
a, 30 fő fiatal kezdte meg munkáját szakmai programunkban, amelyben egy
megújuló energiákra épülő modellrégió kialakításában veszünk részt (Eger és
23 db környező település).
· A projektben az Eger és Térsége Fejlesztési Egyesülettel dolgozunk
együtt
· A fiatalok körzetünkben talajfeltáró ásási és fúrási munkákat
végeznek, amelyekkel a környék agrogazdaságának fejlesztését
próbálják segíteni
· A környék védett és védettségre váró természeti és társadalmi értékeit
gyűjtötték össze
· Civil szervezeteket vontunk be a munkákba a társadalmi
felelősségvállalás jegyében
A projekt az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kara (kiemelten
a Földrajz Tanszék), az AGRIA-INNORÉGIÓ Tudáscentrum és az Universität
Kassel (Németország, Észak-Hessen) között megvalósuló nemzetközi kutatás.
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„A megújuló természeti erőforrások potenciális hasznosíthatóságának komplex
vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében egy energetikailag fenntartható
modellrégió
kialakítása
céljából
magyar-német
közreműködéssel”
megnevezésű TÁMOP-4.2.2.A-11/KONV-2012-0016 támogatási konstrukció
keretében megvalósuló nemzetközi kutatási modellprojekt az Egri-borvidék,
valamint legnagyobb részt az Egri-Bükkalja területein kerül kivitelezésre
A projekt a klímaváltozás problémakörére fókuszálva kívánja kialakítani a
megújuló energiákra alapozott energia-modellrégiót az Egri Kistérségben.
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b, 6 tanulmányi kirándulást szerveztünk, ahol természetvédelmi és energetikai
megfigyeléseket végeztek a résztvevők (Bükk, Mátra, Velencei-hg, Zemplén,
Szilágyság, Kárpátalja).
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Bükk
A Bükk hegység az Észak-magyarországi-középhegyvidék vulkáni vonulatába
beékelődő mészkőhegység. Kőzettani felépítése igen változatos. A hegység fő
tömegét uralkodóan karbonátos mezozóos képződmények, valamint
harmadidőszaki miocén tengeri üledékek és vulkanitok alkotják. Felszínét
paleogén tengeri üledékek, pleisztocén folyóvízi összletek, lösz, lejtőüledékek
és holocén ártéri rétegek fedik.
A karsztosodás kiterjedt felszín alatti
barlangrendszert hozott létre az idők
során. Növény- és állatvilágát
egyedülálló fajgazdagság jellemzi.
Páratlan természeti értékei a Bükki
Nemzeti Park védelme alatt állnak.
Mátra
A Mátra az Északnyugati-Kárpátok belső vulkáni vonulatának magyarországi
tagja. Geológiai adottságait tekintve rétegvulkánnak nevezzük; kialakulása több
fázisban történt. Fő tömege a miocénben képződött, az utolsó fázisban
lezajlódó utóvulkáni tevékenységet ércképződés kísérte.
Jellemző kőzetei az andezit, andezittufa,
dácit és riolit. Felszíne gyertyános-tölgyes,
cseres-tölgyes erdőkkel, illetve bükkösökkel
borított. Itt emelkedik hazánk két
legmagasabb csúcsa, a Kékes és a Galyatető.
Velencei-hegység
A Dunántúli-középhegységben helyezkedik
el, a variszkuszi hegységrendszer lepusztult
maradványa. A paleozoikumban keletkezett
gránittömege a felszínen is előbukkan. A
mélységi magmás kőzet jellegzetes formái
az ingókövek. Barlangjai és forrásai kedvelt
turisztikai célpontok.
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Zempléni-hegység
Zempléni-hegység az Eperjes-Tokaji-hegység Magyarországon található
egysége. A vulkanikus eredetű hegység domborzatát kúppá erodálódott
vulkánok, völgyek, üledékes kőzetekkel fedett, alacsony dombhátak teszik
változatossá. A Zempléni-hegységben előforduló andezit kőgörgetegek a
geodiverzitás értékeit gyarapítják. Természeti adottságai és kulturális örökségei
együtt határozzák meg a táj egyedi arculatát.
Kárpátalja
A Kárpátalja a Kárpát-medence
magyarok, ruszinok és ukránok lakta
területe. Ma Ukrajna Magyarországgal,
Romániával
és
Lengyelországgal
határos régiója. Területét döntő
többségben az Északkeleti-Kárpátok
vonulatai alkotják, a Máramarosihavasokból ered a Tisza.
A tájegységre jellemző néprajzi értékek
a nagy múltra visszatekintő magyar
kultúra szépségét gazdagítják.
Szilágyság
A Szilágyság az Erdély kapujaként
ismert Partium területén található, a
történelmi
Magyarország
földrajzi
tájegysége. Domborzatát lankás, lapos
dombhátak, széles patakvölgyek, erdő
koszorúzta bércek, szőlőskertek, művelt
területek
jellemzik.
Földtani
szempontból igen értékes tengeri csiga
kövületek teszik egyedivé. Kraszna,
Zilah és Szilágysomlyó az ide látogatók
kedvelt turisztikai célpontjai.
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c, A Gönci járásban kérdőíves felmérést végeztünk 40 fővel 8 településen a
megújuló energiaforrások növelésének céljából.
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d, Az Országos tudományos diákversenyen (OTDK) 8 önkéntes hallgatónk vett
részt.
A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián szereplő Önkénteseink
a következő előadásokat mutatták be:
· Apró Anna: Tafonómiai megfigyelések Danitz pusztai gerinces
maradványokon
· Balaska Piroska: Késő Oligocén (Egri) korú ősmaradványok
tafonómiája
· Böszörményi Sándor: A hadviselés antropogén geomorfológiája a
Doberdói-fennsíkon
· Fejes Richárd: A helyi erőforrásokon alapuló önellátásra való
törekvés a LEADER programban
· Krámos Dániel: Az Eszterházy Károly Főiskola végzett földrajz
szakos hallgatóinak pályakövetése és munkaerő-piaci helyzete
· Rescsánszki Bettina: Sárospatak belvárosának műemlék épületeit
alkotó építő-és díszítőkőzetek földtana
· Tari Georgina: Bioeróziós nyomok kovásodott fák maradványain a
magyarországi miocénből
· Torba
Klaudia:
Bioeróziós
nyomok
kora
oligocén
levélmaradványokon
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1. TUDOMÁNYOS ELŐADÁSSOROZAT
2013-ban összesen 14 alkalommal tartottunk Egerben népszerűsítő előadásokat
a világ különböző tájairól.
Az alábbi előadásokat hallgathatták az érdeklődők.
Rázsi András: Embert próbáló időjárás – A meteorológia hatása az emberi
szervezetre
Barna Béla: Atlanti partokon: Wales, Írország, Észak-Írország és a Kanári
szigetek legszebb hegyein és tengerpartjain
Hegedűs Zoltán: Trianon a földrajztudomány szemszögéből
Dr. Kovács József – Borbás Edit – Hatvani István Gábor – Magyar
Norbert – Tanos Péter: Kalandozások a geomatematika világába
Dr. Dávid Árpád: Geomorfológiai terepgyakorlat
Prof. Dr. Mika János: A klímaváltozás tudománya (IPCC, 2013. szeptember)
Dr. Várhelyi Tamás: Az Egri Vár turisztikai fejlesztése európai példák alapján
Barna Béla: Az Aranygyapjú földjén a Kaukázustól az Ararátig, avagy
barangolások Grúziában és Örményországban
Herpai Imre: Madeira, az „örök tavasz” szigete
Nagy Richárd: Földrajz a palackban, avagy a bor földrajza
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2. „VÁLTOZÓ FÖLD, VÁLTOZÓ TÁRSADALOM,
VÁLTOZÓ ISMERETSZERZÉS”
Megszerveztük Egerben a „Változó Föld, változó társadalom, változó
ismeretszerzés” című nemzetközi konferenciát (október 10-12.), amelyen 60 fő
vett részt (7 fő német résztvevő és kb. 20 fő fiatal előadó).
A Líceumban megrendezett nemzetközi tudományos konferencia középponti
témája a megújuló erőforrások fejlesztésben játszott szerepére összpontosult. A
konferenciát az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékét megalapító, Dr.
Udvarhelyi Kendoff Károlynak emléket állító könyvbemutató nyitotta meg. A
rendezvény a tanszék-alapítás 65. évfordulóját köszöntötte.
Dr. Liptai Kálmán rektor úr az első napi plenáris ülés vendégei között V.
Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkárt köszöntötte. A konferencia
összefoglalta a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 (energetikai modellrégió) projekt első eredményeit is. A nap folyamán három németországi és
négy hazai előadó prezentációja hangzott el.
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Másnap négy tudományterület kihívásaival és kérdéseivel foglalkoztak a
konferencia résztvevői, a diszciplínák szerint az alábbi négy szekcióra tagolva:
· Global and regional environmental challenges
· Megújuló energiaforrások és területfejlesztés
· A földtudományok kihívásai a köz- és felsőoktatásban
· Regionális tanulmányok
Az utolsó napon a konferencia vendégei bükkaljai terepbejáráson vettek részt,
Dr. Dávid Árpád főiskolai docens vezetésével. A nap folyamán a résztvevők
megtekintették a szomolyai barlanglakásokat, a kaptárköveket, az egerszalóki
és demjéni hőforrásokat, továbbá a kerecsendi fosszilis tundratalajt is.
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3. KUTATÓK ÉJSZAKÁJA A FÖLDRAJZ TANSZÉKEN
Szerepet vállaltunk a Kutatók Éjszakája programjában szeptember 27-én. Négy
helyszínen fogadtunk mintegy 800 gyermeket (az óvodásoktól a
gimnazistákig), valamint kísérőiket.
A programok a következőek voltak:
· Földrajzi kísérletek
· Szelektív hulladékgyűjtés
· GEOtanösvény
· Ökológiai lábnyom-számítás
Az Eszterházy Károly Főiskola
Természettudományi Kara 2008 óta
szervezi meg az Európai Unió által
támogatott
Kutatók
Éjszakáját,
amelyben a Földrajz Tanszék
munkatársai is kezdetektől fogva
részt vesznek. A rendezvénynek
nemcsak az a célja, hogy bemutassa a
Főiskolán folytatott kutatásokat, hanem az is, hogy a leendő hallgatók számár
megnyissa a „Tudomány” kapuit, világát.
A tanszék munkatársai évről-évre más-más feladatokat, rejtvényeket készítenek
az idelátogatóknak. 2013-ban például nagy sikere volt a Földrajzi Labornak,
ahol különböző kísérleteket mutattunk be a látogatóknak (pl. vulkán működés
szimulálása, hőérzet különbség, forró pontok stb.), de ugyanennyire vonzó volt
pl. a Tudatos társadalom nevű állomás, ahol szelektív hulladékgyűjtést és
ökológiai lábnyomszámítást is láthattak az érdeklődők.
Mivel Tanszékünk egyik kutatásai profilja a megújuló energiák
régiófejlesztésben játszott szerepe, ezért igyekeztünk azt is megmutatni, hogy a
hétköznapi emberek miként tudnak energiatudatosabbá válni.(Pl. sörkollektor
építés)
Évről –évre 150-200 fő látogatja programjainkat, az óvodás kortól egészen 99
éves korig. Idén azt tervezzük, hogy bemutatjuk, miként válik az
energiahordozókból elektromos-, hőenergia. A hozzánk érkező vendégek
elsősorban Egerből és vonzáskörzetéből érkeznek, de találkoztunk már soproni
turistákkal, akik kimondottan ezért az eseményért látogattak el Egerbe.
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4. „FIATAL ÖNKÉNTESEK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL
A JÖVŐ TÁRSADALMÁÉRT”
A "Fiatal önkéntesek megújuló energiákkal a jövő társadalmáért" című
programot fejeztünk be NEA szakmai pályázat keretében.
a, Márciusban kétnapos civil szakmai napot tartottunk Egerben és környékén 50
fő felvidéki (Luminosus no. aktivistái) és 20 fő egri önkéntes részvételével.
Témája a jó példák tanulmányozása volt.
2012 végén, 2013 elején a nagykaposi Luminosus Egyesülettel egyeztettük a
program főbb lépéseit.
Fontosabb események:
1. Március 5.
Előadások és egyeztetés Nagykaposon
- Kajati György: NEA programunk ismertetése
- Somoskői Soma: A megújuló energiaforrások kutatása és társadalmi hasznuk
- Krámos Dániel: Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok
Kerekasztal-beszélgetés felvidéki partnerekkel:
Luminosus
Cognitio
VIA NOVA
Prosperitas
2. Nagykaposiak Egerben és környékén (kb. 50 fő).
Március 22.
- BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.
telephelyének látogatása, Bükkaranyos, NagyFerenczi tanya
- A Hotel Estella tanszálló megtekintése
14.00: Előadások:
- Pajtókné dr. Tari Ilona: Köszöntő. Az AgriaGEOGRÁFIA Alapítvány
bemutatása
- Bálint Annamária – Varga Tibor: A Luminosus, n.o., valamint Nagykapos
és vidékének ismertetése
- Dr. Patkós Csaba: A megújuló energiák hasznosítás Egerben és környékén
- Krámos Dániel: A „Fiatal önkéntesek megújuló energiákkal” című NEA
program ismertetése
- Dr. Dávid Árpád: A tanszéki ásvány-, kőzettani- és őslénytani
gyűjteményének bemutatása
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Az előadásokat a Leányka úti Campus (AGRIA-INNORÉGIÓ Tudáscentrum,
ásvány- és kőzetgyűjtemények, Állattani Múzeum, sportlétesítmények,
Egerfood Tudáscentrum), és a Líceum (Varázstorony) megtekintése követi.

Március 23.
9.00: Városnézés Egerben – szabad program
13.30: Egerszalóki termálvíz hasznosításának tanulmányozása
3. Április 13-án fiatal Önkéntesekkel "látó út" Hegyközben és Nagykaposon
- Telkibányán ökoiskola megtekintése, gyógynövények ajándékozása
- Mikóházán a Polyán Egyesület tevékenységét bemutatja Miklós Rudolf
- Nagykaposon Bálint Annamária vezetésével helyi projektek látogatása
4. Kérdőívezés a megújuló energiákról, valamint esettanulmányok
megtekintése Abaúj-hegyközben
Április 23.
09.00: Bükkaranyoson előadás (szélerőmű + LEADER közösség)
12.30: Komlóska (helyi kezdeményezések bemutatása Szemán András
alpolgármester vezetésével)
15.00: Vizsoly (a Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági programjának bemutatása)
17.00: Hernádszentandrás (biogazdálkodás megtekintése Üveges Gábor
polgármester vezetésével)
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18.30: Szemere (helyi kezdeményezések megtekintése Farkas Ferenc
polgármester vezetésével)
Szállás
Mogyoróskán
a
Napkelte
Vendégházban
Április 24.
Reggeli 7.00-kor, Egész nap kérdőívezés
Abaúj-hegyközben
Április 25.
08.30: Telkibánya (ökoiskolai program
Bereczki Béla egykori igazgató vezetésével)
10.00: Kassa (találkozás helyi civilekkel,
dóm megtekintése)
12.00: Kérdőívezés Nagykaposon
16.00: Dobóruszka és Nagyszelmenc
megtekintése
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5. Kiadvány előkészítés után egy tudományos szakcikkekből álló kötet
kiadása.
A kötetet határon túli partnereinkkel terjesztjük és letölthető honlapunkról, a
„www.hegykoz.hu” oldalról.
Összességében közvetlenül 1500 fő, közvetve mintegy 10ezer fő találkozott
programunkkal.
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b, 10 db tudományos és ismeretterjesztő cikk megírására került sor és ebből
kiadvány született 500 példányban.
A kötetben az alábbi publikációk jelentek meg:
Pajtókné Tari Ilona, Patkós Csaba és Mika János: A megújuló
energiaforrások oktatása, népszerűsítése és kutatása Egerben
Kovács Enikő: Energia-tudat az oktatásban
Barabás Janka: A megújuló energiáról szóló ismeretterjesztés kezdetei és
lehetőségei
Ütőné Visi Judit, Kiss Barbara: A megújuló energiaforrások témakörének
feldolgozása az általános és középiskolai természetismeret-földrajz
tankönyvekben
Rázsi András: Egy lehetséges programcsomag az iskoláskorú gyermekek
energiatudatos neveléséhez
Piskóti-Kovács Zsuzsa: A civil szervezetek fenntarthatósággal és megújuló
energiával kapcsolatos pályázati tevékenységének elemzése.
Krámos Dániel: Három kiválasztott energiarégió civil szervezeteinek
vizsgálata a régió intézményesülésének tükrében
Dulai András: A megújuló energiaforrások önkormányzati hasznosításaFelsőtárkány
Tóth Sándor: Megújuló energiaforrások helyi hasznosításának egy lehetséges
modellje: Kömlő község példája
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