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AHOL AZ ERŐ, A KITARTÁS 
ÉS A TUDOMÁNY TALÁLKOZOTT

3500 látogató, 27 kiállító, 984 hétpróbázó, 32 is-
meretterjesztő előadás 1900 nézővel. Számokban
így lehetne leírni az első Felfedezők Napját, melyet
lapunk munkatársai és sok-sok önkéntes, lelkes
segítő hozott létre május 11-én a Millenáris Park-
ban. A számok azonban nem adják vissza kellően
a különleges programok és az érdeklődő közönség
kialakította, nagyszerű hangulatot.  

A Kutatóexpedíciók Fesztiválján nem csak az
erő és a kitartás találkozhatott a tudománnyal, de
a látogatók is részt vehettek mindebben. Megis-
merhették a magyar kutatóexpedíciók résztvevőit,
eredményeit, és ki is próbálhatták magukat. Mivel
A Földgömb magazin szerzői mind szakemberek,
ezért cseppet sem meglepő, hogy sokan közülük az
esemény előadói, kiállítói voltak. A rendezvény
várakozáson felüli sikere után egy biztos: jövő 
májusban megint lesz Felfedezők Napja!

KAMERÁK ÖSSZTÜZÉBEN
A Magyar Felfedezô Nagydíjat Börcsök Péter barlang-
kutató vehette át Németh Tamástól, a Magyar 
Tudományos Akadémia fôtitkárától. A nagydíjnyertes
expedícióról szóló cikkünk a 4. oldalon olvasható

SHOWTIME! Nagyszínpadi események 
a csarnok közepén: Antarktisz, vulkánok, 

ôslények és Mars-kutatás 
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A KULISSZÁK MÖGÖTT

Lantai-Csont Gergely (1989) a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem pénzügyes
közgazdász-hallgatója. A fotózás se-
gítségével a világunkat érintô problé-
mákra szeret né felhívni a figyelmet.

www.lantaifoto.hu 

Pataki Annamária (1981) 2011-ben
végzett az ELTE Kulturális Antropoló-
gia szakán. Egy évet töltött önkéntesként
Bolíviában, ahol egy kollégium nevelő-
jeként dolgozott

Süveg Áron (1978) fotós, grafikai ter-
vező. Főként snow- és wakeboard-ver -
se nye ken és -bemutatókon fotóz – e
sport ágak leg jobb, gyakran egzotikus
hely szí nein. Eköz ben életképeket és
szociofotókat is készít – aronsuveg.com

Szilasi Ildikó Hermina (1983) Afrika-
szakertő, antropológus, közgazdász, az
utazzafrikaba.hu alapítója. Érdeklődése
középpontjában Afrika tár sadalmi és
kul turális jelenségei állnak. 10 éve
foglalkozik a földrésszel, az elmúlt 8
évben számos afrikai országban dolgo-
zott, kutatott 

Szirmai Gábor „Esztéta-, mérnöki és
újságírói végzettségem van, ami nem
sokat ér. Ezzel szemben restaurátorként,
muzeológusként azonosítanám maga-
mat. Speciális érdeklôdési területem a
historikus építészet, a léghajózás, a
hang rög zítés, a tengeralattjáró-techni-
ka. Életmû vem, kézirataim a múzeu-
mom leégésekor meg semmisültek. Leg-
magasabb kép zett ségem a gôzgépek
területén van. A teleket a trópusokon

töltöm, vasúttör téneti búvárlatokkal.”

Tiner Tibor (1954) közgazdász-geo-
gráfus, közel két évtizede gyűjti a Kár-
pát-medencén kívüli magyar kötődésű
európai emlékhelyeket, emlékeket, kü-
lönös tekintettel a magyar vonatkozá-
sú történelmi és kulturális értékekre.

Balázs István „Balu” (1976) ornitoló-
gus, mintegy 10 éve foglalkozik raga-
dozó madarakkal és azok védelmével. 
Érdeklôdésének homlokterében legin-
kább a kerecsensólymok állnak

Francsics László (1984) bár építészként
dolgozik, rendszeresen foglalkozik a 
fotográfia egy-egy területével. A csilla-
gos ég megörökítésének lehetőségével
2003-ban találkozott, munkái jelentős
részét az amatőr csillagásztársai segít-
ségével 2009-ben épített fotótávcsővel
készíti

Gálhidy László (1972) erdőökológus,
a WWF Magyarország munkatársa.
Kutatóként erdődinamikával, európai
őserdőmaradványok vizsgálatával fog-
lalkozott. Természetvédőként a termé-
szetközeli erdőgazdálkodás és az érin-
tetlen erdőterületek kialakításának szó-
szólója. Szakmai útjai során számos
őserdőt látogatott meg, elsősorban 
Európában és Észak-Amerikában 

Horváth Eszter az ELTE BTK Régészet
szakán szerezte diplomáját. Szakterülete
a népvándorlás kori régészet, ezen belül
az ötvöstárgyak kutatása archeometriai
módszerek alkalmazásával. Doktori 
disszertációjában a Kárpát-medence hun-
és kora Meroving-kori leletanyagának
ékkőberakásos ötvöstárgyait dolgozta 
fel. Jelenleg az MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Op-
tikai Intézetének Neutronspektroszkópiai
Osztályán dolgozik

Kerekes István (1977) tanár, szabadúszó
foto  gráfus. 2012-ben a Nemzetközi 
Fo tó mű vész Szövetség (FIAP) által
adományozott minősítések közül megkap-
ta a FIAP Kiváló művésze leg magasabb,
platina fokozatát. Főként szocio-, port -
ré-, valamint természetfotókat készít.
www.kerekesistvan.com

Kokas Anna (1986) tanulmányait az
ELTE BTK történelem szakán végezte, az
Atelier Európai Társadalomtudományok
és Historiográfia Tanszéken, európai tér-
és várostörténet szakirányon. Kutatási té-
mái: a városfejlődés a 19–20. században,
kerttörténet, gyermekkortörténet 

VÖRÖSBE ÖLTÖZTETVE
Marskutatás-elôadássorozat az emeleti elôadóban 

NEM MULTIPLEX 
3D-s diavetítés a barlangok világáról

A RÉGÉSZET GYEREKJÁTÉK 
A Magyar Földrajzi Múzeum gyermekprogramjain több mint 700 ifjú kutatójelölt vett részt

SZAKÉRTÔ KÖZÖNSÉG 
Földtudósokkal nem csak a színpadokon találkozhattunk

FÜGGÔLEGES FESZTIVÁLVILÁG 
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat próbatétele 

Még több kép a Felfedezôk Napjáról: www.felfedezoknapja.info/galeria2013



KARÁCSONYI DÁVID

SENDAI
– KÉT ÉVVEL 
A FÖLDRENGÉS ÉS 
A SZÖKŐÁR UTÁN

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Telefon: (1) 231-4040. 
Fax: (1) 231-4045
Honlap: www.foldrajzitarsasag.hu
E-mail: info@foldrajzitarsasag.hu

Elnök: Dr. Szabó József
Alelnökök: Dr. Dusek László, 
Dr. Kovács Zoltán, Dr. Gábris Gyula, 
Dr. Schweitzer Ferenc
Fõtitkár: Dr. Michalkó Gábor
Ügyvivô: Heiling Zsolt
Titkár: Erôss Ágnes
Könyv- és térképtáros: Pétervári László

1929—1933, felelôsszerkesztô:
Dr. Milleker Rezsô 

1934—1944, szerkesztôk:
Dr. Baktay Ervin és Dr. Kéz Andor

1999—2005, fôszerkesztô: Dr. Nemerkényi Antal

2005—2006, fôszerkesztô: Dr. Vojnits András 

2006—tól fôszerkesztô: Dr. Nagy Balázs

Szakosztályok:
Biztonságföldrajzi és Geopolitikai 
Szakosztály Expedíciós Szakosztály
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi 
Szakosztály Hegymászó Szakosztály
Oktatás-módszertani Szakosztály
Egészségföldrajzi Szakosztály
Természetföldrajzi Szakosztály
Térképészeti Szakosztály
Turizmusföldrajzi Szakosztály

Területi osztályok: 
Bakony–Balaton-vidéki Osztály (Veszprém)
Békéscsabai Osztály
Borsodi Osztály (Miskolc)
Debreceni Osztály
Dél-dunántúli Osztály (Pécs)
Duna-völgyi Osztály (Szekszárd)
Eger–Bükk-vidéki Osztály
Gyöngyös–Mátra-vidéki Osztály 
Kisalföldi Osztály (Gyõr)
Kiskunsági Osztály (Kecskemét)
Közép-dunántúli Osztály (Székesfehérvár)
Körös-vidéki Osztály (Békéscsaba)
Nyírségi Osztály (Nyíregyháza)
Nyugat-magyarországi Osztály (Szombathely)
Szegedi Osztály
Székelyföldi Osztály (Csíkszereda)
Tolna megyei Osztály (Dombovár)
Zalai Osztály (Nagykanizsa)

Az éggömböt tartó Atlasz a Magyar Földrajzi 
Társaság védjegyként bejegyzett jelképe

ALAPÍTVA: 1872

Csankpé Ópi (Sebesült Térd/Wounded Knee)
temetője. Az öreg sziú botjára támaszkodik, mö-
götte tömegsír húzódik, annak a 150 sziúnak a
nevével, akiket az Egyesült Államok katonái mé-
szároltak le kegyetlenül 1890 fagyos decembe-
rében. Majdnem 40 éves háborúskodás zárult le
ezzel, és az indiánokat végleg rezervátumokba
zárták, melyeket sokáig el sem hagyhattak.  

SOMFAI-KARA DÁVID

SZERTEFOSZLOTT 
ROMANTIKA:
SZIÚ REZERVÁTUM-LÉT

Lapalapító (1929):
Dr. Milleker Rezsô

Az új sorozat 
újraindítói (1999):
Dr. Nemerkényi Antal
és Farkas Péter 

Hajnal négy óra, felébredek, mert a 13. emeleten lévő szobám hirtelen imbolyogni
kezd… a Japán Meteorológiai Szolgálat szerint ez „csak” egy 6,1-es rengés 
volt – az általam másnap kérdezett emberek fel sem ébredtek rá. A Japánban fekvő
Sendai egy olyan szeglete a világnak, ahol hetente megmozdul a föld, a helyiek
azonban már rá se hederítenek egy, a Richter-skála szerinti 6-os magnitúdójú moz-
gásra, ami itthon az ország történetének legnagyobb rengése lenne.
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AUGUSZTUSI LAPSZÁMUNK TARTALMÁBÓL

KÁLLÓ PÉTER 
FELPÖRGETVE, 
BELEMERÜLVE: 

FESZTIVÁLIDÉNY

Sokan vannak, akik nyaranta
nem klasszikus nyaralásra in-
dulnak, hanem végigjárják az
összes elérhető fesztivált. Fia-
talok és idősebbek is töme-
gesen vedlenek át fesztivál -
animálokká: aki precízen,
öltönyben-nyakkendőben
dolgozik a hétköznapokban,
itt rövidnadrágos hippivé ala-
kul, és kiengedi a gőzt. S hogy
a helyszínekben mi a közös?
Működésük időszakában a
nagyobb fesztiválok valósá-
gos várossá növik ki magu-
kat. Van központ, főtér, ven-
déglátóegység, szórakozóhely,
kávézó, ügyeket lehet intézni.
Megjelennek és érvényt sze-
reznek a civil kezdeményezé-
sek, a vezetés pedig mindet-
től elkülönülve dolgozik.

FOTÓ: SOMFAI-KARA DÁVID




