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Hírek rólunk

Szakmai gyakorlat a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnál

A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás a 2007/2008-as tavaszi szemeszterben szakmai gyakorlatot hirdetett 
az érdeklődő geográfus hallgatók számára. A szakmai gyakorlat célja elsősorban az volt, hogy betekintést 
nyerjünk az iroda munkájába, jelenlétünk ideje alatt bekapcsolódjunk egy kutatásba, valamint hogy 
elkészítsük egy település helyzetelemzését és fejlesztési stratégiáját. A gyakorlaton hét geográfus hallgató 
vett részt.

A munkának két nagy fázisa volt, melyeket a nyári vizsgaidőszak választott el egymástól. Első felében, 
mely 2007. április 17-én kezdődött és három héten át tartott, a kistérségi identitáskutatásban vettünk 
részt, melynek során közösen elkészítettük a kérdőíveket, majd Romonyán, Bogádon, Görcsönyben és 
Orfűn „lekérdeztük” azokat. Ezeken a településeken találkoztunk a polgármesterekkel is, akik örömmel 
mutatták be nekünk a munkájukat és válaszoltak a felmerülő kérdéseinkre.

2007. április 26-27-én került megrendezésre az @ccess Nemzetközi Konferencia, melyre a szakmai 
gyakorlaton résztvevő hallgatókat is meghívták. A konferencia fő témája az „Informatika a térségfejlesztés 
szolgálatában” volt. A Földrajzi Intézet oktatói közül Dr. Tóth József és Dr. Pap Norbert előadóként szerepelt 
a rendezvényen.

A gyakorlat második fele 2007. június 26-tól július 6-ig tartott, melynek ideje alatt a csoport kiegészült 
két szegedi geográfus kollégával, valamint öt diákkal a PTE Közgazdasági Karáról. A gyakorlat ezen fázisában 
megszűnt az egyéni munka, helyette 4-5 fős csoportok kerültek kialakításra, melyekben vegyesen voltunk 
geográfusok és közgazdászok. A csoportokat közgazdász PhD-hallgatók vezették. Ekkor azt a feladatot 
kaptuk, hogy a korábban kiválasztott három településen (Aranyosgadány, Kővágótöttös, Szőkéd), készítsünk 
el egy helyzetelemzést, melyhez társítsunk egy SWOT-analízist és egy a falvaknak írt fejlesztési stratégia 
vázlatát is. Azért erre a három településre esett a választás, mert mindegyik 500 fő alatti lakosságot 
számlál, mégis teljesen más fejlődési pályát járnak be. A primer adatgyűjtés során törekednünk kellett 
arra, hogy az adott települést minél jobban megismerjük és feltérképezzük, ezért mind a lakossággal, 
mind a település prominens személyiségeivel készítettünk interjúkat. Így mind a három csoport beszélt a 
polgármesterrel vagy alpolgármesterrel, a jegyzővel, a képviselőtestület egy tagjával, illetve valamelyik 
intézményvezetővel. Ez a terepi adatgyűjtés mindhárom csoportnál nagyjából másfél hetet vett igénybe, és 
csak ezután kezdődhetett meg a belső munka. A fennmaradó 2-3 napban a SWOT-analíziseket készítette el 
mindegyik csapat, illetve a fejlesztési ötleteket vázoltuk fel, melyek kidolgozására már csak nyáron került 
sor, akárcsak a helyzetelemzések elkészítésére. Az elkészült vizsgálati dokumentumok leadási határideje 
2007. szeptember 15-e volt, melyeket az adott települések önkormányzataihoz a Pécsi Többcélú Kistérségi 
Társulás juttat el. A vizsgálati eredményekről minden csoport beszámolót készít a Társulás Területfejlesztési 
Bizottságának soros ülésére.

A szakmai gyakorlatot nagyon hasznosnak találtuk, mivel az elméletben tanultakat, mint a SWOT-
analízis, helyzetelemzés, kérdőív- és interjúkészítés, a gyakorlatban is kamatoztathattuk. Ezen kívül 
betekinthettünk egy település mindennapjaiba, szembesültünk azok problémáival, és lehetőségünk volt 
rá, hogy megoldást keressünk azokra. Mindezt azért fogadták a falvak jószívvel, mert egy külső szemlélő 
gyakran olyan megoldást talál, amire a településen élők nem is gondolnának. A gyakorlat még nem zárult 
le teljesen, a kiértékelés fázisa jelenleg is tart, és mivel nagyon hasznosnak találtuk, ezért bízunk benne, 
hogy később is lesz folytatása valamilyen formában.

Kurilla Annamária
geográfus hallgató, PTE TTK

k.am@freemail.hu
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Beszámoló a tuzlai közlekedésföldrajzi konferenciáról

2007. szeptember 17-18-án „Traffic influence on the regional development of Bosnia and Hercegovina 
and neighbouring countries in the process of approaching European Union” címmel rendeztek nemzetközi 
tudományos konferenciát Tuzlában (Bosznia-Hercegovina). 

A népes előadótábort felvonultató rendezvény célja volt, hogy a különböző nemzetek egymástól 
elszigetelten zajló, a közlekedésföldrajz tárgykörébe tartozó aktuális kutatásainak eredményeit a szakma 
és az érdeklődők elé tárja. Az előadók a közép-európai régió országaiból érkeztek (Ausztria, Magyarország, 
Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Macedónia), a PTE Földrajzi Intézetét öt előadás képviselte. 

A politikusok érdeklődésére is számot tartó, hasznos kutatási eredményeket tartalmazó előadások 
a következő témaköröket járták körül: a közlekedés hatása a regionális fejlődésre, az V/C korridor 
problematikája, a városfejlődés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése közti kapcsolat, a közlekedési 
hálózat turizmusfejlesztő hatása, a közlekedés fejlesztésének lehetőségei a határ menti együttműködések 
szorosabbra fűzésében, az európai korridorok és közlekedési hálózatok jellemzői. A referátumok közel 
fele a közvetlenül Bosznia-Hercegovinát érintő kérdésekkel foglalkozott (pl.: a közlekedés fejlesztésének 
geopolitikai kerete, az úthálózat jelentősége az ország geopolitikai és geostratégiai helyzetére nézve, a 
közlekedés hatása a vadászturizmusra, történelmi útvonalak az ország területén, a közlekedés, mint az 
ország gazdaságfejlesztő faktora stb.).   

A kétnapos rendezvény első napján hangzottak el az előadások, a második nap pedig – Tuzla és Lukavac 
városok környékén lévő fontosabb ipari létesítmények megtekintésével – szakmai kiránduláson vehettek 
részt az érdeklődők. A konferencián megtartott előadásokat a szervezők várhatóan még ebben az évben 
nyomtatott formában is közzéteszik. 

Kolutácz Andrea
PhD hallgató, PTE TTK

Földtudományok Doktori Iskola
kolutacz@gamma.ttk.pte.hu

Beszámoló a IV. Településföldrajzi Konferenciáról

2007. október 25-26. között negyedik alkalommal került megrendezésre a Településföldrajzi Konferencia 
Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Főiskola Társadalomföldrajz Tanszéke szervezésében. Az előadások a 
nagyközségek, kisvárosok témakörét járták körül. A szervezők idén is jó érzékkel választották ki a témát, 
hiszen a konferencián megjelent és előadott a hazai településföldrajzi kutatások számos jeles képviselője. 
Újdonság volt a korábbi évekhez képest, hogy a grazi Karl Franzens Universität professzora, Walter Zsilincsar 
is előadással vett részt az ezáltal nemzetközivé bővülő tudományos ülésen. 

A konferencia legfőbb célja idén is az volt, hogy fórumot teremtsen a hazai településföldrajzzal 
foglalkozó szakemberek számára. A résztvevők a legújabb kutatási eredményeikről tájékoztatták a 
hazai szakvéleményt, illetve megvitatták a témával kapcsolatos aktuális kérdéseket, problémákat. 
Különösen érdekes volt a városiasodásról, a kisváros fogalmáról és a várossá nyilvánításról vallott eltérő 
kutatói nézetek összevethetősége. A konferencia előadásait meghallgatva a legaktuálisabb kérdésnek a 
nagyközségek-kisvárosok kapcsán az tűnik, hogy mi a jövője a várossá nyilvánítási folyamatnak? Szükséges-
e a jelenlegi szabályozás felülvizsgálata? Hol húzódik a városiasság alsó küszöbe, melyek lehetnek a város 
minimumfeltételei?

A PTE Földrajzi Intézetét, illetve a Földtudományok Doktori Iskolát összesen nyolc előadás képviselte. A 
konferencián elhangzott előadásokból várhatóan a jövő év tavaszán konferenciakötet készül. A konferencia-
sorozat az eddigi sikerek hatására a jövőben is folytatódik, a 2008. évi találkozóra vonatkozó felhívást a 
szervezők, dr. Csapó Tamás és dr. Kocsis Zsolt várhatóan tavasszal teszik közzé. 
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