JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2006. február 08-án tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Dr. Hanusz Árpád
Dr. Kókai Sándor
Prof. dr. Frisnyák Sándor
Dr. habil Kormány Gyula
Pristyák Erika
Szepesi János
Czegle Tibor
Karóczkai Andrásné

tanszékv. főisk. tanár/kuratórium elnöke
tanszékvez. hely. főiskolai tanár
egyetemi tanár
egyetemi magántanár
tanársegéd
tanársegéd
Czegle Könyvelő Kft. részéről, meghívott
jegyzőkönyvvezető

Dr. Hanusz Árpád köszöntötte az „Alapítvány a Földrajztanárképzésért és
Kutatásért” alapítvány 2006. évi első megbeszélésen a megjelenteket.
1. Az idén január 11-én volt a külső Nyílt Nap, amire Sütő L., január 25-én pedig
Szepesi J. ment el.
2. A kuratórium 2006. évi költségvetését a tagok megismerték, jóváhagyták.
3. Hanusz tanár úr jelezte, hogy az idén is meg lesznek tartva a különböző
turizmusos rendezvények, amelyekre szeretettel elvárja a kollektívát (pl. február
25-én Cinkefőző-verseny).
4. Dr. Kókai Sándor bejelentette, hogy március 4-én Hanusz tanár úr 60.
születésnapja alkalmából konferenciát tartunk, melynek szervezése már
tulajdonképpen beindult, és kérte a továbbiakban is minden dolgozó segítségét.
5. Az idén is megrendezésre kerül a szerencsi konferencia, aminek a körlevele
elkészült, hamarosan kiküldjük a résztvevőknek.
6. A tagok egyhangúlag elfogadták a 2005. évi pénzügyi- és közhasznúsági
beszámolóját.

k.m.f.

……………………………….

…………………………………

……………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2006. május 29-én tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Dr. Hanusz Árpád
Prof. Dr. Frisnyák Sándor
Dr. Kókai Sándor
B. Pristyák Erika
Sütő László
Karóczkai Andrásné

tanszékv. főisk. tanár/kuratórium elnöke
egyetemi tanár
tanszékvez. hely. főiskolai tanár
tanársegéd
tanársegéd
jegyzőkönyvvezető

Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket. A következő témákat adta elő a mai
alapítványi megbeszélésen.
1. Mivel 2006. március óta nem találkoztunk, szeretném megköszönni a tanszék
kollektívájának a március 4-én – 60. születésnapomra szervezett – konferencia
megszervezését, lebonyolítását. A könyv is igazán szép kivitelű lett.
2. A helyi OTDK-konferencia április 5-én zajlott le.
3. Ezen a napon volt a „földrajz szakest” is. Sikerült megint egy jó hangulatú estét
eltölteni a hallgatókkal.
4. Április 07-09. között zajlott a „Tájökológiai konferencia” Debrecenben, amin
én vettem részt.
5. Kaptunk az Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól egy értesítést, melyben jönnek
majd ellenőrizni az alapítványt június 01-én.
6. Itt szeretném felhívni Frisnyák professzor úr és Kókai tanár úr figyelmét, hogy
mi hárman jelentkeztünk Becsei professzor úr 70. születésnapi konferenciára, és
az előadás anyagának elküldései határideje június 15.
7. Lesz egy konferencia Tokajban és Sárospatakon június 28-29-30-án, melyre
külön-külön megy majd Bácskainé Pristyák E. (akinek ezúton is gratulálunk a
házasságkötéséhez!), valamint Frisnyák professzor úr, Kormány és Kókai tanár
urak is.
k.m.f.

……………………………….

…………………………………

……………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2006. augusztus 02-án tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Dr. Hanusz Árpád
Dr. Dobány Zoltán
Dr. Kókai Sándor
Dr. habil Kormány Gyula
Sütő László
Karóczkai Andrásné

tanszékv. főisk. tanár/kuratórium elnöke
főiskolai docens
tanszékvez. hely. főiskolai tanár
egyetemi magántanár
tanársegéd
jegyzőkönyvvezető

Hanusz tanár úr sok szeretettel köszöntötte a megjelenteket, és bejelentette, hogy
Bácskainé Pristyák Erikának megszületett a kislánya, így Ő gyes-re megy.
1. Az idén is megszervezésre kerül a Balatonon a professzorok találkozója. Most Frisnyák
prof. és Göőz tanár úr vesz rajta részt, velem együtt.
2. Augusztus 04-21-ig zárva lesz a főiskola.
3. Közben (augusztus 09-én) elmegyünk egy tanévzáró ünnepségre, Olaszliszkára.
4. Szeretném bejelenteni, hogy az idén először lesz „Gólyahét” szeptember 19-21-ig.
Ezeken a napokon délután felmentést kapnak a hallgatók az órák látogatását illetően.
5. Szeptember 22-23-án lesz az idén az MTA Közgyűlése, melyre az idén Frisnyák
professzor úr és Sütő tanár úr jelentkezett be.
6. Szegeden szeptember 22-én lesz a „Keveiné-ünnepség” konferenciája, melyre Kókai
tanár úr megy majd.
Mindenkinek kellemes pihenést kívánok a nyár hátralévő időszakára!

k.m.f.

……………………………….

…………………………………

……………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2006. december 15-én tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Dr. Hanusz Árpád
Dr. Dobány Zoltán
Dr. Kókai Sándor
Dr. habil Göőz Lajos
Szepesi János
Karóczkai Andrásné

tanszékv. főisk. tanár/kuratórium elnöke
főiskolai docens
tanszékvez. hely. főiskolai tanár
egyetemi magántanár
tanársegéd
jegyzőkönyvvezető

Hanusz tanár úr köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, az alábbi
rendezvények, események történtek a tanszéken a közelmúltban.
1. Október 19-20-án Szombathelyen egy „Településföldrajzi” konferencia volt,
amin Kormány tanár úr vett részt.
2. November 17-én volt „A Délvidék történeti földrajzi” konferencia, melyre a
tanszék oktatói előadással is készültek. Ez a rendezvényünk a „Magyar
Tudomány Napja” rendezvény keretén belül került megrendezésre.
3. December 22-től bezár a Főiskola, nyitása 2007. január 02-án lesz.

Azzal együtt, hogy megköszönöm mindenkinek az egész éves munkáját, a
vizsgaidőszak hátralévő részére még jó munkát, az új évre minden jót kívánok!

k.m.f.

……………………………….

…………………………………

……………………………………

