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A képen balról jobbra: Villányi László, Solti László, Enyedi György, Glatz Ferenc,
Lengyel Imre, Mészáros Rezső, Romány Pál
Az MTA Regionális Tudományos Bizottsága és a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara közösen szervezett egy konferenciát 2010. november 10-én a Magyar Tudomány
Ünnepe eseménysorozathoz kapcsolódva:
„Tudományos ülés a 80 éves Enyedi György tiszteletére” címmel.

Főszerkesztő:
Lengyel Imre
MTA RTB elnöke
ilengyel@eco.u-szeged.hu
Szerkesztő:
Káposzta József
MTA RTB titkára
kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu
Lapzárta:
megjelenés előtti hónap 2020-án.
Tervezett megjelenés kéthavonta.

Enyedi György akadémikus az MTA Regionális Tudományos Bizottság alapítója, első elnöke, a hazai regionális tudomány kiemelkedő képviselője, egyúttal a Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának professor emeritusa.
A tudományos ülést Solti László, a Szent István Egyetem rektora nyitotta meg népes számú közönség előtt. Az ünnepeltet öten köszöntötték, méltatásukban Enyedi György munkásságának egy-egy területét kiemelve:
- Glatz Ferenc az MTA rendes tagja: Enyedi György, a tudományszervező
- Mészáros Rezső az MTA rendes tagja: Enyedi György, a geográfus
- Rechnitzer János az MTA doktora: Enyedi György, a regionalista
- Lengyel Imre az MTA doktora: Enyedi György, a „mester”
- Villányi László dékán: Enyedi György, a professzor
Enyedi György szakmai munkásságát a Szent István Egyetem Szenátusa ’Pro Negotio Universitatis’
díjjal ismerte el, amelyet Solti László adott át. Villányi László az ünnepeltet a születésnapján,
1930. augusztus 25-én megjelent napilapokból összeválogatott albummal lepte meg. A tudományos ülés első része fogadással zárult.
Ebéd után a tudományos ülés egy vitaüléssel folytatódott. A vitaindítót Lengyel Imre tartotta ’A regionális tudomány „térnyerése”: reális esélyek avagy csalfa délibábok?’ címmel, a vitaanyagot a résztvevők korábban megkapták. A vitaülést Rechnitzer János vezette, élénk vita alakult
ki részben a tanulmány állításai, részben a regionális tudomány értelmezése körül, tizennyolc hozzászólás hangzott el. A tervek szerint az Enyedi György munkásságát méltató előadások, illetve a
vitaanyag a Tér és Társadalomban megjelenik, lehetővé téve a szakmai vita folytatását.
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DÍJAK, ELISMERÉSEK
Az Akadémiai Kiadó 2010. évi Nívódíját
Lengyel Imre „Regionális gazdaságfejlesztés” című könyve nyerte el.

Az MTA főépületében a díjátadón elhangzott méltatás:
„Lengyel Imre az MTA doktora, egyetemi tanár, regionális gazdasági szakértő, közel
200 tudományos közlemény szerzője, köztük széles körben használt tankönyveké.
Regionális gazdaságfejlesztés című munkája a rész és az egész dimenzióit teszi érthetővé, hozza közel. A szerző átfogó szintézist ad napjaink regionális versenyképességének elméleti alapjairól, gyakorlati megoldásairól, a területi-társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését szolgáló globális és állami felelősségről. Hangsúlyozza, hogy a
gazdaság szerkezeti átalakulása és a tudásalapú gazdaság új beavatkozási formákat
és lehetőségeket kínál; a központi, illetve kormányzati beavatkozások mellett felértékelődik a helyi kezdeményezésű regionális gazdaságépítés.”

Lengyel Imre laudációja
Lukovics Miklós
Kiváló Ifjú Regionalista Díjához
Lukovics Miklós 1978-ban született Békéscsabán, ahol általános és középiskoláit is végezte. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán kapta meg közgazdász diplomáját, vállalkozásfejlesztési szakirányon. Az egyetemen mindvégig kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, három éven át demonstrátor volt, 2002-03-ban köztársasági ösztöndíjas, végzésekor megkapta a ’Discipuli pro Universitate’ – az év hallgatója díjat. 2003-ban az OTDK-n a regionális gazdaságtani tagozat I.
díját is elnyerte. Az egyetem után tanulmányait az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájában folytatta, értekezését „A lokális
térségek versenyképességének elemzése” címmel 2007-ben summa cum laude minősítéssel védte meg.
Jelenleg az SZTE Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetében a Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport
adjunktusa. 2003-tól a szegedi egyetemen főleg a regionális tudományhoz kapcsolódó tárgyak oktatásában vesz részt, így regionális gazdaságtant, regionális politikát és területfejlesztést, területi stratégiát és területi tervezést is oktat. Aktívan bekapcsolódott az egyetemi és kari közéletbe, a GTK Gazdasági Bizottságának tagja és az OTDT Bizottság titkára. Kiemelt figyelmet fordít a
fiatalok tudományos munkájának segítésére, témavezetésével számos kiváló tanulmány született, két hallgatója 2009-ben az
OTDK-n I. díjat nyert el, egyikük a Pro Scientia aranyérmet is megkapta.
Lukovics Miklós kutatásaiban a regionális tudomány néhány kiemelt kérdésére koncentrál, így a területi egységek versenyképességének vizsgálatára, a regionális elemzések módszertani kérdéseire, az alulról szerveződő regionális gazdaságfejlesztésre. Értekezésében, amelynek átdolgozott változata könyvként is megjelent, a térségek versenyképességének mérésére a
piramis modellt alkalmazva megadott egy olyan módszertani eljárást, amit azóta többen átvettek. Pályafutása alatt közel 50
tudományos közleménye jelent meg, közülük 22 angol nyelven, munkáira eddig 109 független hivatkozás történt. Rendszeresen
részt vesz a European Regional Science Association konferenciáin, 2006 óta mindegyik évben előadást tartott. 2007-ben a Szlovákiában szervezett második Central European Conference in Regional Science konferencián tanulmányával és annak előadásával elnyerte a Young Scientist Award díj második fokozatát, közel 40 pályázó közül.
Lukovics Miklós a tudományos kutatás, egyetemi oktatás és a fiatalok szakmai irányítása mellett aktívan részt vesz a
regionális tudományi közéletben, több hazai rendezvény szervezésében vállalt szerepet. Tagja többek között társaságunknak, a
Regional Studies Association szervezetnek, az MTA Regionális Tudományos Bizottsága köztestületének. A gyakorlati területfejlesztésben is aktív, a Dél-alföldi régióban több régiós, megyei és kistérségi anyag kidolgozásban vett részt, az egyik magyarromán INTERREG projekt koordinátora, illetve az SZTE kutatóegyetemi pályázatának projektmenedzsere.
A Magyar Regionális Tudományi Társaság által meghirdetett Kiváló Ifjú Regionalista díj méltó kezekbe kerül, a regionális tudomány művelése iránt elkötelezett, már eddig is szép eredményeket elért kutató tevékenységét ismerjük el vele.
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I X . O S Z T Á LY

Á L TA L S Z E R V E Z E T T

PROGRAMOK

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a IX. Osztály által szervezett programok időrendi sorrendben:

•

A IX. Osztály és a III. Osztály közös rendezvénye A kvantitatív gazdaságtan hazai helyzete és kilátásai
2010.. november 3., 13 óra,
2010
óra Kisterem

• Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete és az MTA Munkatudományi Bizottsága által rendezett konferencia Válság a munkapiacon - és azután 2010. november 55-6. Szirák, Hotel Kastély
• A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem közös szervezésében Római
jog, jogösszehasonlítás, európai jog c. tud. konferencia, 2010. november 8., 14 óra ELTE Aula Magna
•

MTA Fogyasztás-gazdaságtan Tudományos Bizottsága és a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közös szervezésében A Fenntartható fogyasztás és növekedés határai. Új trendek a kereskedelemben c. kötet (Szerk: Sikos T. Tamás) könyvbemutatója 2010. november 9., 14 óra MTA Irodaház
fszt. 29. terem

•

MTA Regionális Tudományos Bizottság és a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar rendezésében Tudományos ülés a 80 éves Enyedi György tiszteletére 2010. november 10., 10 óra,
Szent István Egyetem, Földszinti Rektori Díszterem, Gödöllő, Páter Károly u. 1.

• MTA Jövőkutatási Bizottság programja Growing up under globalisation - Health of Children and Juveniles
and the Relation to Globalisation 2010. november 12., 11:30, Győr, City Hall
• Az MTA Közigazgatás - tudományi Bizottsága által meghirdetett ülés Az államszervezet átalakítása
2010. november 15., 14 óra,
óra Felolvasó
•

MTA Marketingtudományi Bizottság-Budapesti Corvinus Egyetem közös programja Marketingorientáció az elmélet és alkalmazása - „40 éve marketing" - Jubileumi konferencia 2010. november 16., 9 óra Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet

• MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság "A magyar kkv-k nemzetközi kapcsolatai" 2010. nov. 16.,
16
14:30, Képesterem
•

Az MTA Logisztikai Bizottsága által szervezett ülés Hatékony vállalat, hatékony piac, hatékony nemzetgazdaság a versenyképesség tükrében 2010. november 17., 9:30, Kisterem

•

Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának konferenciája Modern állam hatékony
közigazgatás 2010. november 17.,
17 10 óra Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest 1118. Ménesi út 5.

• MTA VKI programja Schumpeter és a mai magyar kapitalizmus 2010 november 19., 9:30 MTA VKI Jakobinus terem
•

MTA Rendészettudományi Bizottsága valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság konferenciája
Alkotmányos minimumok a rendészetben 2010. november 24.,
24 9 óra Hadtörténeti Intézet, Budapest I. ker.
Kapisztrán tér 1-3.

• Huszár Tibor akadémikus szervezésében Erdei centenárium - Erdei paradoxonok 2010. november 25.,
25.
9-13 óra között,
között Kisterem
•

Honvédelmi Minisztérium és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Magyar Hadtudományi Társaság által szervezett program 100 éves a katonai repülés
története 2010. november 26., 10. óra ZMNE, X., Budapest, Hungária krt. 9. Díszterem
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PHD

VÉDÉSEK

Nyilvános vita a Miskolci Egyetemen
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Doktori Iskolájában 2010. november 17-én (szerda) 13 órakor rendezik meg
Péter Zsolt A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra c. PhD értekezésének nyilvános vitáját.
A vita helyszíne a Miskolci Egyetem, Felnőttképzési Regionális Központja (II. emelet 209-es terem).
Az értekezés opponensei Prof. Dr. Benedek József, egyetemi tanár (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar,
Társadalomföldrajzi Tanszék) és Dr. Korompai Attila, egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi
Kar, Gazdaságföldrajz Tanszék).
Az értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetének könyvtárában (A/1. ép. 119. szoba), illetve a http://www.gei.uni-miskolc.hu/phd/ címen. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen
észrevételt is tehet. A Bíráló Bizottság zárt ülését 12.30-kor tartja a nyilvános vita helyszínén.

Universität Miskolc

Universidad de Miskolc

University of Miskolc

Université de Miskolc

MEGHÍVÓ
MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA
DOKTORI ISKOLÁJÁNAK TANÁCSA
ezúton meghívja Önt

PÉTER ZSOLT
A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az ÉszakÉszak-magyarországi régióra
c. PhD értekezésének
2010. november 17-én (szerda) 13 órakor
a Miskolci Egyetem, Felnőttképzési Regionális Központjában tartandó
(II. emelet 209-es terem)

NYILVÁNOS VITÁJÁRA
Az értekezés opponensei:
Prof. Dr. Benedek József, egyetemi tanár
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar,
Társadalomföldrajzi Tanszék
Dr. Korompai Attila,
Attila egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar
Gazdaságföldrajz Tanszék
Az értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetének könyvtárában (A/1.
ép. 119. szoba), illetve a www.doktori.hu címen. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.
A Bíráló Bizottság zárt ülését 12.30-kor tartja a nyilvános vita helyszínén.
Miskolc, 2010. október 11.
Prof. Dr. Kocziszky György
dékán

Prof. Dr. Szintay István
a Doktori Tanács elnöke
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
________________________________________________________________
____________________________________________________
________________________________
____________________________________________________

MEGHÍVÓ
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Doktori Tanácsa és a Regionális Politika és Gazdaságtan
Doktori Iskola Tanácsa meghívja Önt

Simon József
A közszféra információs rendszere, különös tekintettel az önkormányzatokra
című Ph.D értekezéstervezetének 2010. november 1212-én 14.00 órakor a III. emelet 313. teremben (Pécs, Rákóczi u. 80.) tartandó nyilvános munkahelyi vitájára.
Az értekezés opponensei: Dr. Kovács Róbert Ph.D.
Dr. Vígvári András Ph.D.
Az értekezés megtekinthető a PTE Közgazdaságtudományi Kar Könyvtárában (Pécs, Rákóczi út 80.). A munkahelyi vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt tehet.
Pécs, 2010. november 3.
PTE KTK Doktori Tanácsa

KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
Az MTA Regionális Tudományos Bizottságának Kutatásmódszertani Albizottsága 2010. szeptember 2828-án vitaülést
tartott Térparaméteres elemzési módszerek címmel.
címmel Az Albizottság elnöke, Nemes Nagy József által levezetett rendezvény három órásra tervezett ideje mintegy félórával hosszabbra nyúlt a négy előadáshoz kapcsolódó számos
hozzászólás, kérdés miatt.
Tóth Gergely (ELTE, doktorandusz) „A térklaszterezés egy modellje és az értelmezés korlátai” címmel tartotta a
nyitó előadást. Térklaszterezés alatt térben szomszédos területegységek csoportosítását értjük, tehát amikor a
klaszterezésnél a csoportba sorolásnál megjelenik egy területi kritérium. A látványos kartogramokkal színesített
prezentáció Magyarország településeinek szintjén mutatta be az eljárást, a 2010-es választási eredmények és a
születési ráta adataival, kétféle szomszédsági mátrixszal is összehasonlítva az eredményeket.
Bálint Lajos (KSH Pécsi Igazgatósága, tanácsos) „Térbeli adatbányászat, vizualizáció, térfolytonos klaszterek” című
előadása kötődött az első előadáshoz, mivel a térklaszterezést kistérségi szinten mutatta be, többféle algoritmus
eredményeit összehasonlítva. A szomszédsági mátrix meghatározása során királynő szomszédságot, minimális
feszítőfát és Gabrielt használt. Az előadás foglalkozott az adatok vizualizációjának koncepcionális kérdéseivel is,
többek között bemutatva a GeoViz Toolkit program nyújtotta lehetőségeket.
Kincses Áron (KSH, Budapest, vezető Tanácsos, ELTE doktorandusz) „Potenciálok és modelljeik” című előadása
első felében a potenciálmodell általános elméleti és módszertani hátterét mutatta be, kitérve a modellalkotás kérdéseire, a modell és tapasztalati valóság közötti kapcsolatra. A második részben a potenciált választotta szét öt
komponensre, amelyek külön-külön mutatják be a területegységek nagyságának, saját tömegének, a közlekedési
hálózatnak, az elhelyezkedésnek és a tömegeloszlásnak a hatását.
Dusek Tamás (Széchenyi István Egyetem, egyetemi docens) a Waldo Tobler által kétdimenziós alakzatok összehasonlítására kidolgozott kétdimenziós regresszió módszerét ismertette. A módszer vizualizációjának bemutatására
szolgáló szemléltető példák különféle magyarországi terek (a földrajzi tér, valamint különféle közlekedési terek)
közül kerültek ki.
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III. KELETKELET-KÖZÉPKÖZÉP-EURÓPAI
EURÓPAI REGIONÁLIS SZEMINÁRIUM
(LOKALITÁSOK)
III. EASTEAST-CENTRALCENTRAL-EUROPEAN REGIONAL SEMINAR
(LOCALITIES)
2010 OKTÓBER 7 - 10. PÉCS
KONFERENCIA KITEKINTŐ
A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja 2010 októberében, immár harmadik alkalommal rendezte meg a Kelet-Közép-Európai Regionális Szemináriumot. Míg a két évvel ezelőtti szeminárium középpontjában a határmenti térségekben zajló társadalmi-gazdasági folyamatok álltak, az idei tanácskozás a lokalitás témakörére helyezte a hangsúlyt. A rendezvény az MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztályán, Székesfehérváron kezdődött egy kerekasztal-beszélgetéssel, ahol elsősorban e megyeszékhely és a hozzá hasonló kelet-közép európai középvárosok térszervező erejét vitatták meg a hozzászólók. Valamennyien úgy
vélték, hogy a jövőben ezeknek a városoknak jóval nagyobb szerepük lesz a területi fejlődésben, mint ahogyan
azt korábban vélni lehetett. A szeminárium második napján, a résztvevők egy szakmai kirándulás keretében
Pécsre, majd Bólyra látogattak el, ahol megismerkedhettek a „kulturális fővárosban” lezajlott településkörnyezeti változásokkal, illetőleg egy jól prosperáló hazai kisváros stratégiai elképzeléseivel, településfejlesztésben
elért sikereivel és további céljaival.
A szeminárium fő szakmai programjának az MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete adott helyet;
Pécsett. A Lengyelországból, Szlovákiából és Olaszországból érkezett kutatók, a hazai kollégákkal együtt elsősorban regionális és geográfiai megközelítésben tartották meg prezentációikat. Az előadók különböző teoretikus aspektusokból, vagy épp konkrét esettanulmányokon keresztül mutatták be a lokális területi szinteken
zajló társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatokat és problémákat, a panelviták pedig a helyi természeti- és
humán erőforrásokban rejlő lehetőségekre világítottak rá. A kutatók kihangsúlyozták a helyi „legjobb gyakorlatok” fontos és specifikus távlati szerepét. A szemináriumon elhangzott előadások tanulmánykötet – Discussion
Papers Special – formájában fognak megjelenni.
Összességében a szeminárium igen jó, kollegiális hangulatban telt. A két fő rendező akadémiai intézet, a Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és Térszervezési Intézete, valamint az MTA Regionális Kutatások Központja három évre újfent meghosszabbította együttműködési megállapodását, így a „regionális fejlődést meghatározó települési terek” témakörében folytatni fogja a tudományos együttműködést és a rendszeres tanácskozások megszervezését, amelynek következő állomása 2011-ben a Varsói Regionális Fórumon
lesz.

Összeállította: Kovács András Donát
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KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK
Tudományos Akadémia
Politikai Tudományok Intézete

Meghívó
Kérdések Konferenciája
A területterület- és településfejlesztés forrásallokációjának társadalmasítása kutatás záró rendezvénye.
Nyilvántartási szám:
INNOTARS_08INNOTARS_08-1-20082008-0093
Magyar Tudomány Ünnepe MTA rendezvények része
Helyszín:
MTA Politikai Tudományok Intézete, Jakobinus terem
(Budapest I., Országház u. 30.)
Idõpont:
2010. november 18. (Csütörtök)
A konferencia védnöke:
az MTA
Idõtartam:
10-16 óra
Média partner:
A Falu
Projekt honlapja:
http://www.mtapti.hu/innotars/
A konferencia kép és hanganyagát rögzítjük.

A konferencia programja
Megnyitó (10.00)
Kovách Imre (MTA PTI tudományos igazgatóhelyettes):
Mit tehet a vidékkutatás a vidék érdekében?
Bódi Ferenc (MTA PTI kutatásvezetõ):
Az INNOTARS kutatás fõbb kérdései, kételyei (www.mtapti.bodi/innotars.hu)
Ebédszünet (12.00(12.00-13.00)
Csatári Bálint (MTA Regionális Kutatások Központja):
Milyen markáns változások mutathatók ki
a területi és települési tényezõk tekintetében az elmaradott kistérségekben?
Vigvári András (Állami Számvevõszék):
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének hatásai
az önkormányzati feladatellátás minõségére.
Fekete Attila (MTA PTI):
Alulnézetbõl helyi vélemények a lokális fejlesztésrõl
Farkas Jenõ Zsolt (MTA RKK):
Hogyan látják a vidékfejlesztés problémáit és a lehetséges megoldásokat a helyi szakemberek?
Zárókérdések (15.00(15.00-16.00):
(kerekasztal-beszélgetés)
Segíthet-e az INNOTARS kutatás a vidéki önkormányzatoknak?
Hogyan tudják a kutatások eredményeit használni az érintettek?
Hogyan lehet javítani a kialakult rendszeren?
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Területfejlesztési Szabadegyetem
X. szemeszter
2010. ősz

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézete
által szervezett Területfejlesztési Szabadegyetem előadássorozat jubileumi, tízedik szemeszteréhez érkezett
2010 őszén. A rendezvény programjában négy előadás szerepel.
A félév első előadásán, szeptember 22-én, Lengyel Imre professzor, a MTA IX. osztálya Regionális Tudományos
Bizottságának elnöke és Csizmadia Zoltán hálózatkutató, az MTA RKK NYUTI munkatársa mutatta be az alulról
szerveződés stratégiáját, a regionális versenyképesség ismérveit és az innovatív hálózatok kapcsolathálózati
alapjait.
A 2010 tavaszán útjára indított „Bemutatkoznak a Kárpát-medence régió” című sorozatunk keretében október
12-én a Felvidéket láttuk vendégül. Előadónk Duray Miklós volt, aki betekintést adott olyan kérdésekbe, hogy
mi határozza meg a Szlovákia, és benne a magyarok lakta területek versenyképességét, illetőleg, hogy melyek
Dél-Szlovákia lehetséges fejlődési irányai. A régió ajtói táncosok és énekművészek segítségével tárultak ki,
továbbá sor került a Szép Felvidékünk könyvsorozat öt kötetének bemutatására is.
A harmadik előadási napon – november 17-én – az európai és a közép-kelet-európai nemzeti regionális politikák eredményességéről, valamint a nyugat-balkáni országok csatlakozási esélyekről faggatjuk Luc Van den
Brande-t, az EU Régiók bizottságának korábbi elnökét és Franz Schausbergert, a bizottság tagját. Az előadás
áttekintést nyújt a közép-európai es a magyar regionalizáció helyzetéről, továbbá áttekinti a jelenlegi és a
2013 utáni legfontosabb területpolitikai feladatokat, az európai regionalizmus előtt álló kihívásokat.
December 8-án a „zöld” várossá és a „zöld” egyetemmé válás realitásairól beszélgetünk vendégeinkkel, Alföldi
György építésszel, Faragó Sándor rektorral, Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterével és a civil
szervezetek képviselőivel – Józan Tiborral és Hárs Olivérrel. Előadóinkat arról faggatjuk, hogy milyen lehetőségei vannak a környezeti szempontokat előtérbe helyező várospolitikának a 21. században, Magyarországon,
valamint miképp ragadható meg a környezettudatos városrehabilitáció és hogyan körvonalazható a zöld városfejlesztés gyakorlati prioritása.
A Területfejlesztési Szabadegyetem ötéves évfordulója alkalmából, december 8-án bemutatjuk „Párbeszéd és
együttműködés. Területfejlesztési Szabadegyetem 2006-2010” című tanulmánykötetünket, melyet a korábbi
félévek előadóinak munkáiból állítottunk össze. A tanulmánykötetben bemutatkoznak a soproni regionális tudományi műhely kutatói is.
A rendezvénynek immár hagyományosan a Közgazdaságtudományi Kar Aulája ad helyet.
Várjuk a téma iránt érdeklődőket ebben a szemeszterben is!
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KIFESZ

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
A Miskolci Akadémiai Bizottság Regionális Tudományos Munkabizottsága,
az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány és
a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége
meghívja az érdeklődőket a három szervezet közös tanácskozására

2010. NOVEMBER 2525-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN), 9.30 ÓRAI KEZDETTEL
a Miskolci Akadémia Bizottság Székházának Tanácskozó termébe
(Miskolc, Erzsébet tér 3.)
A tudományos tanácskozás témája

TÉR – ÉRTÉK - FEJLESZTÉS
Értékváltás a területi politikákban
Program
9.30 – 9.50 Megnyitó, a téma felvezetése
Dr. Németh Tamás agrokémikus, akadémikus, az MTA Főtitkára
9.50 – 10.20
Értékek a térben
Dr. Ilyés Zoltán geográfus, egyetemi docens, Miskolci Egyetem
10.20 – 10.40
Posztmodern értékek és a helyi termék a vidék megújulásában
Dr. G.Fekete Éva geográfus, egyetemi docens, Miskolci Egyetem
10.40 – 11.00
Megújuló energiaforrások a vidék fejlesztésében
Dr. Nagy József agrármérnök, ügyvezető (Bükk-Mak LEADER Nonprofit Kft.)
11.00 – 11.30 Kiállítás megnyitó és szünet
DélDél-csereháti értékek és erőforrások – a Miskolci Egyetem hallgatóinak az „A felsőoktatás és az LHH kistérségek együttműködése” program keretében a Szikszói kistérségben végzett értékfeltáró munkájának eredményei
Dél-csereháti
Dél csereháti helyi termékek – az Abaúj LEADER Egyesület által szervezett termékbemutató
A kiállítást megnyitja:
megnyitja dr.Ódor Ferenc Abaúj országgyűlési képviselője
11.30 – 12.00
A vidékfejlesztés megújuló intézményrendszere
V. Németh Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
12.00 – 12.30
Javaslatok a területfejlesztés intézményrendszerének alakításához
Wächter Balázs vezető szakértő (Vital Pro Kft.)
12.30 – 13.00
A területfejlesztés oktatása a Miskolci Egyetemen
Dr. Kocziszky György a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja
A tanácskozás nyitott, amelyen munkatársait, kollegáit is szívesen látjuk.
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ELpódium
ELpódium - társadalomkutató szimpózium
a centrum és a periféria közötti értelmiségi mozgásról
2010.09.16.
Az EL|AWAY projekt a tehetség, a szakértelem érvényre jutásának és a városi közösségnek a viszonyát boncolgatja, középpontba állítva a dilemmát: „menni
menni vagy maradni?”.
maradni? A projekt rendezvényei az Pécs2010 EKF évhez
kapcsolódva a kultúra és a művészet tehetségeit hívta meg és kérdezte az elvándorlásról/itt maradásról. A
rendezvénysorozat része volt egy diskurzus, mely a problémát társadalomtudományi oldalról kívánta megközelíteni. Ez a mini konferencia, vagy ’nyitott egyetem’ az EL|AWAY projekt által generált diskurzusban meg kívánta
jeleníteni a társadalmi folyamatokat kutató szakmák, tudósok ismereteit, törekedve arra, hogy a tudományos
közelítések közérthető módon segítsék a téma megismerését. A szimpózium ugyan az MTA RKK (Regionális
Kutatások Központja) Dunántúli Tudományos Intézete bázisán szerveződik, de a résztvevők köre szélesebb –
az előadók és beszélgetők az ország egész területéről jelentkeztek.
További részletek: www.elprojekt.hu

Teret adó miliő?
A tehetségek megtartásának esélyei
Konferencia és workshop
Időpont: 2010. november 25.
7--8.)
Helyszín: Pécs, Művészetek Háza (Pécs, Széchenyi tér 7
A konferencia témája a 2010-es EKF programokba illeszkedő EL|A
EL|AWAY projekt (www.elprojekt.hu) által megjelenített kérdések továbbgondolása, a város (térség) elhagyásának, az itt maradás kérdéskörének körbejárása
több tudományterület képviselőinek részvételével. A projekt keretében megrendezett programsorozat
(www.elprojekt.hu/programok) záró rendezvénye néhány rövid előadás és pódiumbeszélgetés keretében társadalomtudományi aspektusokból kereste az elvándorlás és a maradás okait (EL
ELpódium
ELpódium).
pódium Innen támadt az ötlet,
hogy az MTA RKK DTI e kérdéskör köré szervezze, és a pódiumbeszélgetés lehetőségeit meghaladó és egy későbbi kutatást megalapozó konferenciát és workshopot rendezzen a témában. Ennek keretében társadalomkutatókat (statisztikust, szociálpszichológust, szociológust, geográfust, közgazdászt, történészt, politológust) kértünk fel arra, hogy saját diszciplínájuk felől közelítve keressenek választ arra a kérdésre, mely tényezők befolyásolják a döntést maradás és elvándorlás között.
A konferencia kulcsa az előadásokat követő workshop, amelyen a résztvevők csoportokban alkotják meg a kibontakozásnak teret adó „miliőt”. Reményeink szerint a workshop hasznos alapja lesz az elvándorlás, illetve
helyben maradás témájával foglalkozó további kutatásoknak.

I I . é v f o l y a m 5. s z á m

11

Program

10:00–10:10

Köszöntő: Pálné dr. Kovács Ilona, intézetvezető, egyetemi tanár, MTA RKK DTI

Előadások:
10:10–10:30 Patartics Zorán építész, EL|A
EL|AWAY ötletgazda
Az ELprojekt
ELprojekt céljai, rövid története és tapasztalatai.
10:30–10:50 Kaposi Zoltán közgazdász, történész, habil. egyetemi tanár, PTE KTK
Az "elvándorlás" gazdasági okai és következményei az utolsó 200 évben.
10:50–11:10 Bálint Lajos szociológus, statisztikus PhD, KSH Baranya Megyei Igazgatóság
Vándorlási folyamatok Pécsett a regiszter adatok tükrében , avagy mit tud hozzátenni a statisztika a ki jön,
ki megy, honnan jön, hova megy kérdéséhez?
11:10–11:30

Kávészünet

11:30–11:50 Győri Ferenc geográfus, PhD, középiskolai tanár
A tehetségtérképektől a tehetségföldrajzig

11:50–12:10 Pálné dr. Kovács Ilona, politológus, DSc, intézetvezető, egyetemi tanár, MTA RKK DTI
Tudásközösségek és helyi kormányzás
12:10–12:30 Koltai Zoltán, közgazdász, PhD egyetemi docens, PTE FEEK
A vonzó és versenyképes város

12:30–13:10

Szendvicsebéd

13:10–13:30 Izsák Éva,
Éva geográfus, szociológus, habil. egyetemi docens, ELTE TTK FFI
A Bauhaus-ról. (Az előadás címe egyeztetés alatt.)
13:30-13:50 Vincze Orsolya szociálpszichológus, PhD egyetemi adjunktus, PTE BTK
A közösség megtartó ereje szociálpszichológiai nézőpontból
13:50–14:10 Varga Attila közgazdász, DSc, egyetemi tanár, PTE KTK
Menni vagy maradni – mit tanácsol a modern közgazdaságtan?
13:50–16:00 Workshop

További részletek:
www.dti.rkk.hu és www.elprojekt.hu
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VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉPKÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA
www.vikek.hu
Dr. habil. Gulyás László
egyetemi docens

SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának
Magyar Történeti Munkabizottsága
Dr. habil. Marjanucz László
egyetemi docens

Meghívó
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására és a SZAB Filozófiai és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti
Munkabizottsága
tisztelettel meghívja

a Közép-Európai Monográfiák első kötetének
és a Közép-Európai Közlemények, valamint a VIKEK Közlemények
legújabb számainak bemutatójára
2010. november 2323-án 17.00 órára a SZAB Székházba
(Szeged, Somogyi utca 7. 216-os terem).

Program
17.0017.00-17.15:

A Közép-Európai Monográfiák első kötetének, Keczer Gabriella „Egyetemirányítás: Lehetőségek és korlátok” című monográfiájának bemutatása
A sorozatot és a kötetet bemutatja: Dr. habil. Gulyás László

17.1517.15-1717-35:

Keczer Gabriella előadása „Az egyetemirányítás lehetőségei és korlátai a tradicionális magyar egyetemeken” címmel

17.3517.35-17.50:

A Közép-Európai Közlemények No.11-es és VIKEK Közlemények No.2-es számának bemutatása
A kiadványokat bemutatja: Dr. habil. Marjanucz László

17.3017.30-tól:

Vita, hozzászólások

Szeged, 2010. november 5.
A szervezők nevében:
Dr. habil. Gulyás László
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Magyar Tudomány Ünnepe 2010
Meghívó
a
Válságról válságra – A gazdasági világválság területi
következményei
című tudományos konferenciára
2010. november 27.
ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb
0-804-es Lóczy Lajos terem
A konferencia rendezői:
ELTE TTK
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Regionális Tudományi Tanszék
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet
Program
10.00 Megnyitó: Dr. Nemes Nagy József, ELTE Regionális Tudományi Tanszék
10.15. I. szekció: Globális és regionális hatások
levezeti: Dr. Vidéki Imre, ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
DR. BERNEK ÁGNES Zsigmond Király Főiskola Globális pénzügyi válság - globális világpiaci válság. A 21. század
formálódó többpólusú világgazdasága
DR. GÁL ZOLTÁN MTA RKK A pénzügyi globalizáció alkonya? A válság szabdalta és az újrarajzolódó pénzügyi tér
DR. BOROS LAJOS DR. PÁL VIKTOR Szegedi Tudományegyetem A gazdasági válság hatásai és a ráadott válaszok
különböző földrajzi léptékeken
DR. KURKÓ IBOLYA DR. NAGY EGON Babes–Bolyai Tudományegyetem A gazdasági válság általános és regionális
hatásai Romániában
12.0012.00-13.00 szünet, büfé
TÚRY GÁBOR MTA Világgazdasági Kutatóintézet Visszaesés vagy új lendület? – A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására
SZABÓ SÁNDOR ELTE Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszék A gazdasági válság hatása az ipari struktúrára
Nyugat- és Közép-Dunántúl térségében
DR. PÉNZES JÁNOS DR. RADICS ZSOLT Debreceni Egyetem A gazdasági recesszió hatása az Észak-Alföld területi
egyenlőtlenségeire
14.3014.30-15.00 szünet
15.00 II. szekció: Vállalkozások és munkaerőpiac
levezeti: Dr. Kiss János Péter, ELTE Regionális Tudományi Tanszék
DR. TÓTH ISTVÁN JÁNOS MTA KTI A magyar vállalkozások üzleti helyzetének alakulása területi metszetben
CZIBIK ÁGNES MKIK GVI A magyar vállalkozások várakozásai és a válságra adott reakciói
DR. UZZOLI ANNAMÁRIA Tomori Pál Főiskola Válság és egészségi állapot
LOCSEI HAJNALKA ELTE Regionális Tudományi Tanszék A munkanélküliség területi polarizáltsága
STÁRICS ROLAND ELTE Társadalom és Gazdaságföldrajzi Tanszék Munkahelyteremtő és munkahelymegtartó támogatások területi jellemzői a válság idején
A konferencia nyilvános, a részvétel ingyenes.
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A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE ALKALMÁBÓL
JUBILEUMI RENDEZVÉNY
TÍZ ÉVES AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK
KÖZÉPKÖZÉP-DUNÁNTÚLI OSZTÁLYA
KONFERENCIA ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
2010. november 25. 11 óra
Helyszín: Hiemer-ház
Székesfehérvár, Oskola u. 2–4.
Megnyitó
Prof. Dr. Horváth Gyula, DSc, MTA Regionális Kutatások Központja, igazgató
Köszöntő
Prof. Dr. Enyedi György, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA korábbi alelnöke
Egy kis történet
Miért jelentős egy kutatóintézet egy város, egy térség, egy régió életében?
Prof. Dr. Rechnitzer János DSc, Széchenyi István Egyetem, általános és tudományos rektorhelyettes, MTA RKK
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, korábbi intézetigazgató, osztályalapító
Dr. Lados Mihály CSc, MTA RKK NYUTI, intézetvezető
És a felsőoktatás számára?
Dr. habil. Hervainé Szabó Gyöngyvér, Kodolányi János Főiskola, fejlesztési és minőségirányítási rektorhelyettes
Hogyan alakult meg a kutatóosztály és melyek történetének főbb állomásai?
Prof. Dr. Szirmai Viktória, DSc, MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztály vezetője
Főbb támogatóink köszöntői
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke,
Dr. Szabó Péter PhD, a Kodolányi János
Főiskola rektora.
Az alapítók:
Warvasovszky Tihamér, az Állami
Számvevőszék alelnöke, Székesfehérvár
korábbi polgármestere,
Fertő László, Székesfehérvár MJV Önkormányzat képviselőtestületének tagja, a Fejér Megyei Közgyűlés korábbi
elnöke.
Főbb parnereink köszöntői
Dr. Temesvári Balázs, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója,
Dr. Szépvölgyi Ákos PhD, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség igazgatója.
Melyek a főbb tudományos eredményeink?
Prezentációk helyett kiállítás, tények, folyamatok tablókon
Dr. Baráth Gabriella PhD, MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztály, tudományos munkatárs
Baranyai Nóra PhD hallgató, MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztály, tudományos segédmunkatárs
És melyek a következő évek főbb kutatási irányai?
Prof. Dr. Szirmai Viktória, MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztály vezetője
Jubileumi ajándék: „A KárpátKárpát-medence régiói, 12. kötet: KözépKözép-Dunántúl” című kötet bemutatása
Dr. Cser-Palkovics András, a KDRFT elnöke
Prof. Dr. Horváth Gyula sorozatszerkesztő
Prof. Dr. Szirmai Viktória kötetszerkesztő
Fogadás
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SZAKMAI

F O LY Ó I R A TO K

Corvinus Regionális Tanulmányok
Elérhető az alábbi linken: http://crt.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/
gazdalkodastudomanyi/t_gazdasagfoldrajz/CRT/tanulmany1_2_hu/index.html
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Tér és társadalom
24. évf. 2. sz. / 2010
Tartalomjegyzék:

Megjelent az Északszáma, amelyben az alábbi tanulmányok
Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek VII. évfolyamának 1. száma
olvashatóak:
Lengyel Imre – Fenyővári Zsolt:
Az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régiók versenyképes-ségének főbb mutatói
Lukovics Miklós – Kovács Péter – Rittgasszer Imola:
A Dél-alföldi régió és az Észak-magyarországi régió kistérségeinek versenyképessége
Péter Zsolt:
Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a
Dél-alföldi régióra
Bajmócy Zoltán – Szakálné Kanó Izabella:
Inovációs képesség elemzése kistérségi szinten. A Dél-alföldi és Észak-Magyarországi régiók összevetése
Málovics György:
Jólétmérés kistérségi szinten. A Dél-alföldi és Észak-magyaror-szági régiók összevetése
Siposné Nándori Eszter:
Adalékok a gazdaság teljesítménye és a szegénység közötti kapcsolatrendszer feltárásához
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Szíves tájékoztatásul: "2010 elejétől egy új onon-line regionális szakfolyóirat indult Corvinus Regionális Tanulmányok (ISSN 20612061-8638) , ill. Corvinus Regional Studies (ISSN 20612061-8646) címmel. A magyar és angol,
kétnyelvű kiadvány a Budapesti Corvinus Egyetem portálján http://crt.uni-corvinus ill. http://crs.unicorvinus.hu elérhetőséggel jelenik meg. Eddig 3 szám került fel a honlapra, regionális tudományokkal kapcsolatos, időszerű, főképpen az információs társadalom újszerű térbeliségére fókuszáló tanulmányokkal. A
kiadvány szerkesztői és főszerkesztője -- Tózsa István -- a Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságföldrajz
Tanszékét és a Közigazgatástudományi Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszékét képviselik.
A CRT/CRS honlap helyet biztosít az uniós Régiók Bizottsága Magyar Delegációja hírlevelének is. A szerkesztők várják, hogy az itthoni és a külföldi regionalisták felfigyeljenek erre az új megjelenési és publikálási lehetőségre a referált on-line kiadványban (ISSN 2061 8638 magyar nyelven ill. ISSN 2061 8646 angolul)."

Üdvözlettel
-Dr. Tózsa István
tanszékvezetõ
Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kar: Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék
Gazdálkodástudományi Kar: Gazdaságföldrajz Tanszék
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KÖNYVISMERTETŐK
KÖZÉPKÖZÉP-EURÓPAI MONOGRÁFIÁK 1.
Keczer Gabriella
Egyetemirányítás:
Lehetőségek és korlátok
EGYESÜLET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA
2010
A SZERZŐRŐL
Dr. Keczer Gabriella a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem angol szakos
középiskolai tanár diplomát (1992), majd a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán közgazdasági másoddiplomát (2001).
2008-ban gazdálkodás- és szervezéstudományból summa cum laude minősítéssel doktorált a gödöllői Szent István Egyetemen.
Doktori értekezésének címe: Hatékony belső irányítási rendszer kialakításának lehetőségei a tradicionális magyar egyetemeken,
témavezetője Prof. Dr. Székely Csaba volt.
2002 óta főállású egyetemi oktató. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési
Intézetének főiskolai docense. Oktatott tantárgyai a vezetés-szervezés és a gazdaságtan tudományterületekhez kapcsolódnak
(vezetési ismeretek, projektmenedzsment, nonprofit menedzsment, vállalkozási ismeretek, közgazdaságtan, médiagazdaságtan,
kultúragazdaságtan).
Kutatási területei: (köz)intézményi menedzsment, vállalati és egyetemi kormányzás. 50 tudományos publikációja jelent meg,
melyek fele angol nyelvű.
Férje, Szabó Ferenc környezetvédelmi szakértő, fia, Bor Péter gimnazista.

HÍRLEVÉL
HÍRLEVÉL 2010/8
Küszöbön a magyar EU elnökség - Az ESPON 2013 program szerepe az európai és hazai területpolitikai érdekek
érvényesítésében
Hazai ESPON műhely 2010., 2010. december 7.
2011 meghatározó év lesz Magyarország európai uniós tagsága szempontjából. A csatlakozás óta először állhat hazánk az Unió
élére, vagyis fél éven keresztül formálója lehet az uniós napirendnek. Ez adja a rendezvény aktualitását, ahol lehetőség nyílik a
közös gondolkodásra az európai területpolitika jövőjéhez kapcsolódóan, valamint a magyar szempontok érvényesítésének lehetőségiről is. Az ESPON 2013 program kiemelkedő szerepet játszik az európai szakpolitikák területi tényekkel és adatokkal való
támogatásában, így középpontba kerülnek a program aktualitásai, a részvétel tapasztalatai, és mindenekelőtt az ESPON 2013
program frissen megjelent Első Szintézisjelentése.
A rendezvény során egyrészt betekintést kínálunk az ESPON program aktuális pályázati lehetőségeibe és legfrissebb eredményeibe, valamint az ESPON projektben résztvevő magyar intézmények tapasztalataiba. Az esemény második felében – immár
hagyományos módon – az ESPON egy fontos alkalmazási területének, az Európai Unió Területi Agendájának felülvizsgálatával
foglalkozunk, különös hangsúlyt helyezve a magyar szempontok megjelenítésére. A felülvizsgálatot koordináló Váti munkatársainak előadásai után neves hazai szakembereket kértünk fel, hogy panelbeszélgetés keretében osszák meg véleményüket a
jelenlévőkkel, közös vitára is lehetőséget adva.
Az esemény keretében a következő kérdésekre keressük a választ:
1. Magyarország és tágabb térségének területi sajátosságai, kihívásai európai nézőpontból, hasonló térségek Európában,
lehetséges közös érdekek
2. A megújuló TA jelenlegi verziójának céljainak értékelése magyar nézőpontból

3.

A TA üzenete hogyan jelenhet meg a kohéziós politikában
Területi Agenda és a területi kohézió és hazai érvényesítésének lehetséges területei, eszközei
Az ESPON magyar kontaktpontja által rendezett műhelybeszélgetés 2010. december 77-én 10:30-15:00 óra között kerül megrendezésre Budapesten a Váti Nonprofit Kft. székházában (1016 Gellérthegy u. 30-32.).
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EGY REGIONÁLIS MŰHELY KUTATÁSÁNAK
TÉZISEI
LHH Nyári Egyetem Irotán
„Mondd és elfelejtik,
Mutasd meg és emlékeznek,
Vond be őket és megtanulják”
(Konfucius)
2010. augusztus 24-27. között Dr. G. Fekete Éva szakmai vezetésével Irotán rendeztük meg a leghátrányosabb helyzetű térségek
társadalmi és gazdasági helyzetével, fejlesztési sajátosságaival foglalkozó LHH Nyári Egyetemet. A nyári egyetem „A felsőoktatás
és a kistérségek partnerségi programja – Miskolci Egyetem és a Szikszói kistérség” közötti együttműködés keretében került megrendezésre. A nyitó konfuciusi gondolat a nyári egyetem szlogenje is lehetne, amelyet Dr. Nyitrai Ákos előadásában hallhattunk
Irotán és az LHH kistérségben élőkre teljes mértékben igaz is.
A projekt előzménye hogy, 2009. őszén elindult a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben az LHH fejlesztési programhoz kapcsolódva Magyarország 4 felsőoktatási intézményével együttműködve, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kísérleti programja. A Magyar
Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület által koordinált program megvalósításába Dr. G. Fekete Éva szakmai vezetésével
bekapcsolódott a Miskolci Egyetem Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézete és az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért
Alapítvány (ÉMORKA) is. A program célja a leghátrányosabb helyzetű térségek és a felsőoktatási - kutatási intézmények közötti
munkakapcsolat kialakítása. A nyári egyetem ennek egy kötetlenebb, ugyanakkor szakmailag nagyon tartalmas formája.
A nyári egyetemen mintegy 15 állandó hallgató vett részt, valamint a szakmai előadásokra közel ugyanennyi vendég érkezett. Ellátogattak a programra az NFÜ projektmenedzserei is, Takács Patrícia és Herczeg Béla. A hallgatók több tudományterületet képviseltek, voltak a résztvevők között geográfus hallgatók az ELTE-ről és a Miskolci Egyetemről, szociológus és közgazdász hallgatók a
Miskolci Egyetemről.
Délelőttönként a Szikszói kistérség néhány települését jártát be a hallgatók, ahol az értékek feltárására törekedtek és a lakosokkal
kötetlen beszélgetéseket folytattak, melynek eredményeit a záró estén közösen megbeszéltük és kitűztük célként egy fotókiállítás
elkészítését.
A nyári egyetemen délutánonként szakmai előadásokat hallhattunk. Az első délután posztmodern vidékek, aprófalvak témakörben
a program vezetője, Dr. G. Fekete Éva tartott előadást. Másnap helyi társadalom, közösségfejlesztés témakörben Dr. Bőhm Antal
professzor úr az MTA Politikatudományok Intézet munkatársa, Molnár Aranka a Közösségfejlesztők Egyesületétől és Dr. Nyitrai
Ákos a Falufejlesztési Társaságtól beszélt a közösségfejlesztés, a szövetkezeti munka jelentőségéről. Bőhm professzor úr a hallgatói motivációkról is beszélt a falukutatás kapcsán, valamint a helyi politikai és a helyi társadalmak jelentőségéről. Dr. Nyitrai Ákos
előadásában hallhattuk a nyitó konfuciusi gondolatot, valamint a kaláka, a közösségben végzett munka sajátosságait, történetét.
Szó volt még a centrum és periféria viszonyáról, a periferiális érzés megszűntetéséről, valamint a fenntartható tájról is, amelynek
egy sajátos megoldása a bódvalenkei egyedi festésű roma házak. Molnár Aranka ismertette a közösségfejlesztés elméleti vonásait,
miszerint a közösségfejlesztő szakember csak átmenetileg tartózkodik a településen és ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb a
településen élők akarata és cselekedete. Az adott település problémáit az ott élők ismerik a legjobban, ők tudják mi a jó nekik, de
ehhez megkapják a külső szakmai segítséget. Biztatni kell az ott élőket, hogy cselekedjenek, a problémákra nem egyedi, hanem
közösségi megoldásokat kell találni. Késő este foglalkoztatás és romák témakörben G. Szendrák Dóra a RECIK Alapítvány szociálpolitikusa, Csabai Gyula Boldva község polgármestere és Káló Károly a Bhim Rao Egyesület vezetője beszéltek a térségben a foglalkoztatási helyzetről és speciálisan a romák helyzetéről. G. Szendrák Dóra ismertette, hogy az általános foglalkoztatás politikai
elvekhez kell igazítani a hátrányos helyzetű célcsoportoknak szóló programokat. Beszélt még a felzárkóztatás fontosságáról, a
humán erőforrásba való invesztálásról. Megtudtuk, hogy manapság a munkanélküliség és a munkaerőhiány egyszerre van jelen.
Csabai Gyula polgármester saját tapasztalatairól beszélt a közfoglalkoztatás terén. Boldva településén közel 30%-os a munkanélküliségi ráta, hasonlóan a térség többi településéhez. A településen nagy számban foglalkoztatnak közmunkásokat, akikkel hatékonyan tudnak együttműködni. Utolsó délután a helyi termékek és a turizmus témakörében Dr. Gyulai Iván ökológus tartott érdekes előadást az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítványtól. Előadásában beszélt a társadalmi jóllétről, a fenntarthatatlan gazdasági-társadalmi állapotról, a fenntarthatóság eléréséhez vezető útról. Nagyon sok érdekes és aktuális adatot is hozott,
pl.: a 3 leggazdagabb ember vagyona megegyezik a legszegényebb 48 ország évi össztermékével. A fenntarthatósághoz kapcsolódó alternatív indikátorokról is kaptunk egy rövid áttekintést (HDI, HPI, Satisfaction of Life Index). Beszélt még az értékekről, miszerint az értéktorzulás egyéb torzulást is okoz az egyén és a társadalom számára is. Az előadásának további részében a közgazdászok számára még érdekesebb kérdésről beszélt, a pénzről, a negatív kamat működéséről és a gazdaságra gyakorolt hatásáról. Az
este folyamán az „Értékek a Szikszói kistérségben” című közös beszélgetésen részt vett Dr. Juhász Imre homrogdi polgármester,
aki meghallgatta a hallgatók tapasztalatait és eredményeit a délelőtti terepmunkákról és segített a szikszói kistérség sajátosságainak az értelmezésében. A szikszói kistérségben rejlő értékeket, helyi termékeket kutattuk fel, amelyhez településeket párosítottunk, így a bor és szőlőtermesztés Szikszóhoz, az idősek gondozása szintén Szikszóhoz, a fazekasság, az asztalos munka és a
méztermesztés Homrogdhoz, a gyümölcstermesztés Felsővadászhoz és Lakhoz, a turizmus Szanticskához, Kupához kapcsolódott.
Ezek a települések és a bennük fellelhető értékek adják majd a tervezett fotókiállítás anyagát.
A nyári egyetem sikeres volt a hallgatói visszajelzések alapján is. A program következő fázisa a fotókiállítás lesz, amit az érintett
településeken és a Miskolci Egyetemen tervezzük bemutatni.

