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Hírek

I. Országos, angol nyelvű földrajzi tanulmány verseny

A 2009/2010. évi tanévben első alkalommal került megrendezésre középiskolások számára a Pécsi Tudo-
mányegyetem Földrajzi Intézete, a Magyar Földrajzi Társaság, a Modern Geográfus Alapítvány és a Föld-
rajztanárok Egyletének szervezésében egy angol nyelven zajló földrajzi verseny. A szervezők kiemelt cél-
ként tekintették, hogy a Nemzetközi Földrajzi �nió által idén nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Földrajzi Olimpiára, Taipeibe kiutazó négy fős csapat tagjait kiválasszák. A három fordulóból 
álló megmérettetés a nemzetközi verseny tematikáját követte, egyaránt tartalmazott írásbeli és szóbeli, 
továbbá multimédiás teszteket, feladatokat. A versenyre az ország minden régiójából, összesen 54-en 
jelentkeztek. A harmadik fordulóba 12 versenyző jutott, közülük az első helyezett Nagy Ádám (Munkácsy 
Mihály Gimnázium, Kaposvár), második helyezett Kiss Dániel (Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközép-
iskola, Székesfehérvár), harmadik helyezést Lakics Tamás (Nagy Lajos Gimnázium Szombathely) és Öreg 
Zsombor (Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest) ért el, egyben ők képvisel-
hetik hazánkat a Földrajzi Olimpián. Eredményükhöz gratulálunk!

Konferencia

„Geográfia – 2010 – Pécs”

2010. november 4-6-án a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete, Földtudományok Doktori Iskolája, 
valamint a Modern Geográfus Alapítvány és a Pannon Talentum Alapítvány megrendezi a „Geográfia – 2010 
– Pécs” című konferenciáját. 

Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa. A szervezők így egy jelentőségében és méreteiben is európai 
szintű geográfus rendezvénnyel szeretnék gazdagítani a várost és a szakmai közönséget is.

Az esemény több szempontból is rendhagyónak számít, több szál fut benne össze. Így az idei évben, 
immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre az 1998-ban elindított Magyar Politikai Földrajzi Konfe-
rencia, illetve Pécs ad otthont az 1989 óta megrendezésre kerülő Közép-európai Hatszög Konferenciának. 
A különleges konstellációnak köszönhetően a szervezők úgy döntöttek, hogy a három konferenciát társren-
dezvényekként, egy időpontban rendezik meg. Az eseménnyel kapcsolatos további információk a konferen-
cia honlapján találhatók. 

www.foldrajzikonf2010.hu

