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ProGEO Konferencia 

 

Chȩciny (Lengyelország) 2018. június 25–28. 

 

 
 

Idén már 9. nagy konferenciáját tartotta a ProGEO European Association for the 

Conservation of the Geological Heritage, azaz A Földtani Örökség Megőrzésének Európai 

Egyesülete (röviden ProGEO; a teljes névben ugyan a „geological” szó szerepel, de valójában itt 

a teljes földtudományi örökségről van szó). A szervezet alapvető célja a földtani, felszínalaktani, 

víztani, talajtani értékek megőrzésének, védelmének elősegítése és a nagyközönséggel, a 

társadalmi nyilvánossággal való megismertetése. Nyilvánvaló, hogy a földtudományok művelői 

számára nem szükséges ennek fontosságát bizonygatni, más a helyzet azonban a társadalommal, 

mert sajnálatosan természetvédelmen a „nagyközönség” (beleértve a nem földtudományokkal 

foglalkozó szakembereket, sőt az egyéb értelmiségi foglakozásúak többségét is) is) 

túlnyomórészt az élővilág védelmét érti! Senki sem vitatja, hogy pl. a kerecsensólyom, a 

földikutya, a bánáti bazsarózsa vagy a lisztes kankalin egyedeit és élőhelyét védeni kell, ám az 

csak napjainkban kezd tudatosodni, hogy az élettelen természet – egy földtani szelvény, egy 

bányafal, egy kőzetkibukkanás, egy moréna stb. – védelme, értékének bemutatása is ugyanolyan 

fontos. Ahogy a Digne-les-Bains-ban 1991-ben elfogadott nyilatkozat írja, A földtani örökség az 

emberiség és a Föld közös tulajdona. Minden ember, minden kormányzat csupán őrzője ennek az 

örökségnek. Mindenkinek meg kell értenie, a legkisebb pusztítás is földtani környezetünk 

jóvátehetetlen megcsonkítását jelenti. Mindezen örökségnek a védelmére és a földtudományi 

természeti értékek megismertetésére alakult meg tehát a ProGEO. 

 

A konferencia címe – Geoheritage and geoconservation: modern approaches and 

applications towards the 2030 agenda – Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 2015. 

szeptember 25-én elfogadott 70/1. számú, A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó 

programja című határozatra utal. A szervezők – a Varsói Egyetem Földtani Kara, a Lengyel 

Tudományos Akadémia Természetvédelmi Intézete, a Kielcei Geopark és a Lengyel Földtani 

Intézet munkatársai – a Kielce környéki kisváros, Chȩciny (ejtsd: Hencsini) egy felhagyott 

kőfejtőjének bányaudvarába beépített, a Varsói Egyetem Földtani Oktatása Európai 

Központjának nevezett modern épületegyüttest szemelték ki a konferencia lebonyolítására. A zárt 

folyosókkal összekötött, több épületszárnyból álló együttesben minden igényt kielégítő 240 fős 

előadóterem (oldalában természetes kőzetfalakkal), vendégszobák, társalgók stb. álltak 

rendelkezésre, a WiFi gyenge voltától eltekintve minden más tekintetben kitűnő feltételeket 

nyújtva (1. és 2. kép). 
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1. kép. A konferencia helyszínének bejárata, háttérben a kőfejtő fala 

 

 

2. kép. Az előadóterem, jobbra a természetes kőzetfal 

 

 

A konferenciára 117 fő jelentkezett – Oroszországot és Törökországot is beleértve – 21 

európai országból, de érkezett résztvevő Kazahsztánból, Brazíliából, Dél-Koreából, Kínából 

(Tajvanból) és az Amerikai Egyesült Államokból (Hawaii-ból) is. A megjelentek a plenáris és 

szekcióüléseken 50 előadást mutattak be és 43 posztert állítottak ki (utóbbiak bemutatására 

kivételesen nagy érdeklődés előtt került sor, minden kiállítónak volt lehetősége arra, hogy 

viszonylag alaposan ismertesse a munkáját). Az előadások és a poszterek a földtudományi 

értékek védelmétől, kezelésétől, menedzselésétől kezdve a kulturális értékekhez való 

kapcsolódáson és az értékvédelmi stratégiákon át a földtudományi értékeknek a tudományban, 

oktatásban és turizmusban betöltött szerepéig rendkívül széles tématerületeket fogtak át.  

Magyarországot 4 fő – Mari László, Szente István, Telbisz Tamás és e sorok írója – képviselte 3 

előadással és két poszterrel, amelyek európai karsztvidékek földtudományi örökségével, a 

tájesztétikai értékeknek a geoturizmusban betöltött szerepével, az Aggteleki-karszt értékeinek a 

népesség megtartását eredményező lehetőségeivel, a tervezés alatt álló Bükki Geoparkkal és a 

Tatai Geológus Kerttel foglalkoztak. Ahogy ez szokásos, a tudományos előadásokat 

műhelymunkák is kiegészítették, közülük az egyik egy vitaülés volt, amely a konferencia témáit 

adó tudományterületek terén boncolgatta a pályakezdő földtudós fiatalok tudományos 

lehetőségeit, a másik viszont „kihelyezett” program volt, a konferencia résztvevői a helyszínen 

ismerhették meg a Kielcei Geopark fantasztikusan látványos látogatóközpontját, illetve az ott 

folyó munkát. Egy további program keretében Chȩciny szépen karban tartott, látványos 

középkori várát ismerhettük meg, amelynek persze voltak számunkra érdekes magyar 

vonatkozásai is.  
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Szintén a földtudományi konferenciák hagyományosan elmaradhatatlan részét alkotják a 

konferencia résztvevői számára meghirdetett tanulmányutak, kirándulások. Jelen esetben egy-egy 

konferencia előtti, illetve utáni tanulmányútra lehetett jelentkezni. Az „előkirándulást” ismert 

geográfus kolléga, Jan Urban vezette, aki változatos programot állított össze, hiszen földtani, 

felszínalaktani, barlangtani, történelmi és kultúrtörténeti érdekességeket egyaránt 

megtekinthettünk Krakkó környékén és magában a városban; külön is kiemelendők az Ojcówi 

Nemzeti Parkban és a bochniai sóbányában látottak (3. kép). Az „utókirándulás” során a 

szervezők a Szentkereszt-hegység földtudományi értékeit mutatták be a területet kiválóan ismerő 

Stanisław Skompski geológus kolléga vezetésével, bár ezen az úton erősen túltengett a 

bányalátogatások száma. A programoknak természetesen több kulturális emlék, pl. a Krakkói 

Wawel felkeresése is része volt.  

 

 
3. kép.  Az Öt ujj- vagy Kesztyű-szikla (Ojcówi Nemzeti Park) 

 

 

Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a konferencián sor került a Végrehajtó 

Bizottság szokásos ülésére – tulajdonképpen az Európai ProGEO Egyesület közgyűlésére –, 

amelyen számos probléma megtárgyalása mellett tisztújítás is lezajlott. José Brilha, a kiváló 

portugál elnök két cikluson át nyúló megbízatását követően már nem jelöltette magát, helyére a 

szavazati joggal rendelkező jelen lévők többségi szavazással a korábbi főtitkárt, a norvég Lars 

Erikstadot választották meg elnöknek, míg az új főtitkár a spanyol Enrique Diaz-Martinez lett, 

aki mondhatjuk ugyancsak „régi motoros” a ProGEO-n belül. Az ülés végén az új főtitkár 

bejelentette, hogy a ProGEO 10. konferenciájának 2020-ban az ő országa, konkrétan Segovia 

városa fog helyt adni, és kedvcsinálónak egy filmen be is mutatta a várost és környékét, kiemelve 

természetesen a megtekintésre érdemes földtudományi értékeket. Abban a reményben záródik ez 

a beszámoló, hogy a magyar földtudományt két év múlva ebben a távoli városban is fogják majd 

kiváló kollégák képviselni! 

 

 

Horváth Gergely, Budapest 

 


