JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. január 26-án tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Dr. Hanusz Árpád
Dr. Kókai Sándor
Prof. Dr. Frisnyák Sándor
Szepesi János
Sütő László
Czegle Tibor
Karóczkai Andrásné

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

Dr. Hanusz Árpád köszöntötte az „Alapítvány a Földrajztanárképzésért és
Kutatásért” alapítvány 2007. évi első megbeszélésen a megjelenteket.
1. A kuratórium 2007. évi költségvetését a tagok megismerték, jóváhagyták.
2. 2007. január 11-én volt a külső Nyílt Nap Vásárosnaményban, amire Sütő L.,
Szepesi J. ment el. A Főiskolán január 16-án volt a Nyitott Nap, amelyen
jómagam vettem részt.
3. Január 24-én OTDK-ülés volt Budapesten, ahol Sütő tanár úr vett részt, aki
Kókai tanár úrtól vette át az OTDK-s feladatokat a tanszéken.
4. Február 05-én lesz Becsei professzor úr születésnapi konferenciája Szegeden,
amire Frisnyák prof. úr és Kókai tanár úr, valamint én küldöm el a cikkemet, de
– előre láthatólag – sajnos én nem tudok rajta részt venni (más elfoglaltság
miatt).
5. Március 02-án pedig Mészáros professzor úr születésnapi konferenciája lesz,
ahova szintén hárman készülünk előadással.
6. A tagok egyhangúlag elfogadták a 2006. évi pénzügyi- és közhasznúsági
beszámolóját.

k.m.f.

……………………………….

…………………………………

……………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. április 23-án tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Dr. Hanusz Árpád
Dr. Kókai Sándor
Prof. dr. Frisnyák Sándor
Dr. habil Göőz Lajos
Dr. habil Kormány Gyula
Sütő László
Szepesi János
Karóczkai Andrásné

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

Hanusz tanár köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy az elmúlt időszakban az
alábbi események történtek, ill. a terveket is elmondta.
1. Április 05-én volt az OTDK-konferencia, amire Kókai tanár úr ment el.
2. Április 17-19-ig tartott a FŐHE, ahol – Rektori utasításra – a hallgatók felmentést kaptak
az órák látogatása alól a délutáni órákra.
3. Április 19-20-án volt a szerencsi konferencia, ahol minden oktatónk előadott, ill. részt
vett a konferencia szervezésében is.
4. Folyamatban van a tanszék „intézetté” alakulása. Az anyagokat már elkészítettük, várjuk
a Főiskolai Tanács döntését. Várható az új Rektor-, valamint új kari választás is,
amelyek június hónapban várhatóak.
5. Ebben az elmúlt és következő időszakban is több konferencia volt/lesz (pl.
Szlovákiában, Szegeden), ahova több oktatónk is elmegy/ment.
6. Tekintettel arra, hogy – várhatóan – a következő félévtől már a felújított épületben a II.
emeletre költözünk, kérem, hogy a tanév végén mindenki próbálja majd összepakolni a
saját holmiját. A Könyvtárunkból már elvitték a könyveket ill. a régi szakdolgozatokat a
Főiskolai Könyvtárba.
k.m.f.

……………………………….

…………………………………

……………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. július 04-én tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

Dr. Hanusz Árpád
Dr. Dobány Zoltán
Dr. Kókai Sándor
Prof. dr. Frisnyák Sándor
Dr. habil Göőz
Szepesi János
Karóczkai Andrásné

intézetig. főisk. tanár/kuratórium elnöke
főiskolai docens
int.ig. hely. főiskolai tanár
egyetemi tanár
egyetemi magántanár
tanársegéd
jegyzőkönyvvezető

Hanusz tanár úr sok szeretettel köszöntötte a megjelenteket, és bejelentette,
hogy a Földrajz Tanszék átalakult, az új nevünk: Turizmus és Földrajztudományi
Intézet lett. Azt is szeretném bejelenteni, hogy Dr. Jánosi Zoltán lett az új rektor, ill. a
Kari Dékán Dr. Kiss Ferenc.
1. Július 02-án volt az „évzárós-kirándulós” tanévzáró megbeszélésünk.
2. Folyamatosan összepakolta mindenki a saját irodájában található eszközöket,
könyveket, térképeket; a költözködés előkészítéséhez.
3. A Főiskola az idén augusztus 03-21-ig zár be.
4. Szeptember 07-én lesz egy konferencia Budapesten, melyre Bácskainé P.
Erikával megyünk majd.
5. A tanévnyitó ünnepség szeptember 08-án lesz, az első tanítási nap pedig
szeptember 10-én.
6. Szeptember 20-án lesz Miskolcon egy konferencia, melyre Kókai tanár úr
jelentkezett be. Ezen a napon kezdődik egy kétnapos biomassza konferencia,
melyre Göőz tanár úr nyújtotta be jelentkezését.
Mindenkinek köszönöm a költözés előkészítésében végzett munkáját, jó pihenést
kívánok a nyárra! Ha a költözés időpontja kiderül, mindenkit értesíteni fogunk, hogy
szükséges-e a bejövetele augusztusban vagy szeptember elején!
k.m.f.

……………………………….

…………………………………

……………………………………

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. november 29-én tartott alapítványi megbeszélésről
Jelen vannak:

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

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

Hanusz tanár úr köszöntötte a megjelenteket, és a következőket adta elő az év utolsó
alapítványi megbeszélésén.
1. Lezajlottak a tervezett konferenciák szeptember hónapban, de Egerben is volt egy
szeptember 27-én, amin én vettem részt, de volt egy szeptember 28-29-én is, amelyre
Frisnyák prof. úr és Kókai tanár úr utazott el Magyarkanizsára és Zentára.
2. Október 10-én volt Sütő László PhD-védése, mely nagyon jól sikerült – utólag is
gratulálunk neki!
3. Bácskainéval jelentkeztünk az október 25-i szombathelyi konferenciára, de – vasutas
sztrájk miatt – személyesen nem tudtuk elmenni. A kötetben az előadásunk anyaga meg
fog jelenni.
4. November 16-án volt a Peja-konferencia Szerencsen, melyen 3 fő (Hanusz Á., Frisnyák
S. és Kókai S.) vett részt az intézet oktatói közül.
5. Az évzáró tanszéki megbeszélést december 20-a körülre tervezzük, ezen a napon zár
be a Főiskola is, majd január 02-án nyit újra.
Köszönöm mindenki munkáját, a tanév hátralévő részére, majd a vizsgaidőszakra még jó
munkát, kívánok!
k.m.f.

……………………………….

…………………………………

……………………………………

