
J EGYZŐKÖ NY V 
 
 
Készült: 2009. január 12-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. főisk. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Dobány Zoltán  főiskolai docens 
Dr. Kókai Sándor  csop.vez. főiskolai tanár 
Prof. Dr. Kormány Gyula  professor emeritus 
Dr. Sütő László  főiskolai adjunktus 
Szepesi János   főiskolai tanársegéd 
Mizsur Bálint   intézeti munkatárs 
Czegle Tibor   Czegle Kft. részéről 
Karóczkai Andrásné  adminisztrátor 

 
 
 
 
 Dr. Hanusz Árpád köszöntötte az „Alapítvány a Földrajztanárképzésért és Kutatásért” 
alapítvány 2009. évi első megbeszélésen a megjelenteket.  
 

1. Január 13-án lesz a külső Nyílt Nap, melyre Kókai tanár úr megy a Széchenyi 
Szakközépiskolába, Nyíregyházára. Lesz még január 21-én, amire még megbeszéljük, 
hogy ki tud elmenni. 

2. Tervezünk egy szakkollégiumot, „Campus Szakkollégium” néven – várhatóan 
februárban – aminek a szervezésében, előadások tartásában kérem majd a kollégák 
segítségét. 

3. Az idén április 03-04-én kerül megrendezésre a „Szerencsi konferencia”. Kérek 
mindenkit, hogy adja le az előadásának az anyagát minél hamarabb, hogy a könyvet 
nyomdába tudjuk adni március közepéig legkésőbb, hogy a konferenciára meg is 
jelenhessen. 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
……………………………….   ………………………………… 
 
 
 
 
    …………………………………… 

 
 
 
 



J EGYZŐKÖ NY V 
 
 
Készült: 2009. április 11-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. főisk. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Kókai Sándor  csop.vez. főiskolai tanár 
Prof. Dr. Frisnyák Sándor professor emeritus 
Dr. habil Göőz Lajos  professor emeritus 
Dr. Sütő László  főiskolai adjunktus 
Dr. Szepesi János  főiskolai tanársegéd 
Czegle Tibor   Czegle Kft. részéről 
Karóczkai Andrásné  adminisztrátor 

 
 
 
 Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy a következő témákkal 
foglalkozunk a mai alapítványi megbeszélésen. 
 

1. Február 20-án megalakult a „Campus Szakkollégium”. Azóta már több előadás ill. 
szakkollégiumi látogatás is lezajlott, de a későbbiekben tervezünk többet is. Április 
15-én lesz az első „Futóhomok-kolitúra”, melynek szervezésében nagy szerepet vállal 
Sütő tanár úr és Mizsur Bálint munkatársunkat. Reméljük, nagy hallgatói részvétel 
lesz. Egy évzáró kirándulást is szervezünk Kárpátaljára (június 19-20-án). 

2. Április 03-04-én sikeresen lezajlott „Szerencsi konferencia”, melyre a 
konferenciakötetet is sikerült megjelentetni. Ennek egy részét a sajtótájékoztatón 
odaadtuk a szerzőknek. 

3. Április 07-én volt egy Mendöl Tibor Diákköri előadás, melyet Sütő tanár úr szervezett. 
4. Április 24-25-én egy konferencia lesz Miskolcon, melyre Sütő tanár úr jelentkezett be. 
5. Május 20-21-én lesz a „Turisztikai konferencia”, melynek az előkészületei 

folyamatban vannak. 
6. Szepesi János tanár úr PhD-védése június 30-án várható majd Debrecenben. 

 
 

k.m.f. 
 
 
……………………………….   ………………………………… 
 
 
 
 
    …………………………………… 
 

 
 
 
 



J EGYZŐKÖ NY V 
 
 
Készült: 2009. július 08-án tartott alapítványi megbeszélésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. főisk. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Kókai Sándor  csop.vez. főiskolai tanár 
Prof. Dr. Frisnyák Sándor professor emeritus 
Dr. habil Kormány Gyula professor emeritus 
Dr. Sütő László  főiskolai adjunktus 
Dr. Szepesi János  főiskolai tanársegéd 
Mikó Tamás   műszaki ügyintéző 
Czegle Tibor   Czegle Kft. részéről 
Karóczkai Andrásné  adminisztrátor 

 
 
 Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, köztük is elsősorban Mikó Tamás új 
kollégánkat (aki Mizsur Bálint jött hozzánk dolgozni). Kérte, hogy Ő is kapcsolódjon majd be 
az alapítvány munkájába. A következő napirendekkel foglalkozunk a mai alapítványi 
megbeszélésen. 
 

1 .  Lezajlott május 20-21-én a TDM-konferencia. Mindenkinek köszönet a 
szervezésben és lebonyolításban végzett munkájáért. 

2 .  Június 15-én a most végző földrajz szakos BSc-s hallgatók által készíttetett 
emléktáblát avattunk az intézet folyosójának a falára feltéve. 

3 .  A „szakkollégiumi” előadások folyamatosan meg lettek tartva, illetve június 19-
20-án a betervezett kirándulás is lezajlott, melynek nagyon jó a visszhangja. 

4 .  Dr. Szepesi János tanár úr PhD-védése lezajlott június 30-án, gratulálunk hozzá.  
5. A megbeszélés végén szeretném bejelenteni, hogy július 06-án elhunyt Tuba 

Zoltán a Gödöllői Egyetem professzora; nagyon jó kapcsolatunk volt vele. Tegnap 
pedig elhunyt Marosi Sándor akadémikus úr. Minden rendezvényünkön, 
konferencián részt vett; „szeretem a nyíregyházi kollégákat” – mindig ezt mondta; 
aminek mi is örültünk, megtiszteltetésnek tartottuk. 

 
A nyárra mindenkinek jó pihenést kívánt Hanusz tanár úr. 

 
 

k.m.f. 
 
 
……………………………….   ………………………………… 
 
 
 
 
    …………………………………… 
 
 



J EGYZŐKÖ NY V 
 
 
Készült: 2009. november 25-én tartott alapítványi megbeszélésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Hanusz Árpád  intézetig. egy. tanár/kuratórium elnöke 

Dr. Kókai Sándor  csop.vez. főiskolai tanár 
Prof. Dr. Frisnyák Sándor professor emeritus 
Dr. habil Göőz Lajos  professor emeritus 
Dr. Sütő László  főiskolai adjunktus 
Dr. Szepesi János  főiskolai adjunktus 
Mikó Tamás   műszaki ügyintéző 
Czegle Tibor   Czegle Kft. részéről 
Karóczkai Andrásné  adminisztrátor 

 
 
 Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy a következő témákkal 
foglalkozunk a mai alapítványi megbeszélésen. 
 

1 .  Az utolsó negyedévben is volt már több konferencia, melyeken az oktatóink részt 
vettek. Pl. Hanusz Árpád szeptember 08-09-én Szegeden,  szeptember 17-én 
Egerben. Kókai tanár úr szeptember 18-án Szegeden. Göőz és Kormány tanár úr 
október 16-17-én Egerben. De várható még az idén más konferencia is, pl. Kókai 
tanár úr Szombathelyre megy (december 03-án), ill. december 07-én Szegedre, 
valamint december 08-án Debrecenbe. 

2 .  Hanusz tanár úr – október 05-26-ig tartó kórházi kezelése alatt – helyettese Kókai 
tanár úr. 

3. November 20-án bonyolódott le Szerencsen Frisnyák professzor úr 75. 
születésnapja alkalmából kiadott könyvátadó ünnepség.  

4. Szeretném bejelenteni, hogy volt egy ügyészségi vizsgálat az alapítvány 
pénzügyeit illetően, amit a Czegle Kft. lebonyolított. 

 
A karácsonyi időszakra kellemes ünnepeket, jó pihenést kívánok, találkozunk az új évben! 
 
 

k.m.f. 
 
 
……………………………….   ………………………………… 
 
 
 
 
    …………………………………… 
 


