Véget ért a „Környezeti problémák a Kárpát-medencében I.”
Nemzetközi klímakonferencia

A konferencia megnyitása

Sikeresen zárult március 19-én Sopronban a „Környezeti problémák a Kárpát-medencében I.
elnevezéső nemzetközi klímakonferencia, mely a Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdımérnöki
Karának, „Erdı és mezıgazdálkodás, valamint megújuló energiaforrás technológiák és a
klímaváltozás” projektjének keretein belül valósulhatott meg, melyért ezúton is köszönetünket
fejezzük ki.
A szövetségünk (Kárpát-medencéért Tudományos Ifjúsági Szövetség) valamint a Nyugatmagyarországi

Egyetem

által

szervezett

szakmai

fórum

lehetıséget

biztosított

az

együttgondolkodásra és a vitára mindazok számára, akik felelısséget éreznek a XXI. század
legégetıbb környezeti problémája, a globális klímaváltozás iránt és egyetértenek abban, hogy a
Kárpát-medence egy önmagában egyedülálló természeti érték, melynek megırzése és kezelése az
abban élı népek közös feladata.

Prof. Dr. Mátyás Csaba

A konferencia elıadói és résztvevıi (147 fı) arra is válaszokat kerestek: mit kell tenni a
Kárpát-medence

megmentéséért,

a

klímaváltozás

következtében

fellépı

szélsıségek

kiküszöböléséért, valamint a medence csodálatos biodiverzitásának fenntartásáért.
A klímaváltozás hatásai, azonban jóval összetettebbek, mint ahogy azt gondolnánk, ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy szombati rendezvényünkön, a plenáris ülés 5 elıadását követıen,
(Elıadók: Kelemen József, Dr. Szalai Sándor, Prof. Dr. Borhidi Attila, Prof. Dr. Mátyás Csaba, Dr.
Papp Antal) hat különbözı tudományterülető, ám egymással mégis szoros egységet alkotó
szekcióban hallgathattak elıadásokat a résztvevık.

Prof. Dr. Solymosi József, Prof. Dr. Borhidi Attila, Prof. Dr. Albert Levente (balról jobbra)

Szövetségünk tézise szerint a klímaváltozás hatásait csak a mai fiatalabb korosztály fogja
érzékelni igazán, ezért már most szeretnénk bekapcsolódni és aktívan részt venni a különbözı
klímaváltozás hatásait vizsgáló kutatásokba, hogy felkészülhessünk a következı évtizedek kihívásaira.
Konferenciánkkal szerettünk volna lehetıséget biztosítani a Kárpát-medence hallgatóinak a
fiatal kutatókká válásban, így a szekció elıadásokat eddig úttörı módon most nem híres
professzoraink, hanem fiatal kutatók, egyetemisták tartották, melyekhez szakértıi elbírálást kaptak a
szekciók levezetı elnökei által. Itt szeretnénk megköszönni Prof. Dr. Mátyás Csabának a plenáris
ülésen elhangzott elıadását, Dr. Kovács Gábornak és Dr. Berki Imrének a szekciójuk levezetést és
szakmai tapasztalataik átadását, a fiatal kutatóknak nyújtott támogatást, valamint Prof. Dr. Albert
Levente rektorhelyettes Úrnak a konferencia megnyitását.
A konferencia résztvevıi élesen rávilágítottak és elismerıen nyilatkoztak arról, hogy igenis
van létjogosultsága a fiatal korosztály tudományos munkájának, kutatásainak. Ez szövetségünket csak
megerısítette hitében, miszerint az élhetı jövı a professzoraink irányítása alatt fejlıdı fiatal
kutatókban rejlik.

A Nyugat-magyarországi Egyetem előadói
Bakó Béla- Károlyi Renáta

Horváth Tibor

„Ökodráma” – a környezeti válság társadalmi- irodalmi
adaptációja
A Kárpát-medence természeti erőforrásainak kiaknázása –
avagy egy hőszivattyúgyár megvalósíthatósága egy kiváló
geotermikus potenciállal rendelkező térségben

Horváth Zsófia

Felsőoktatásban résztvevők klímaváltozással kapcsolatos
érzékenysége és ismeretei

Papp Viktória

Agripelletek helyzete hazánkban, a gyártás energiamérlege

Pödör Zoltán-Edelényi Márton

Vállalati környezeti hatások kezelésének hatékonysági
vizsgálata környezetirányítási rendszerekben
Speciálisan előkészített idősorok analízise korrelációelemzéssel, a módszer bemutatása erdészeti adatokon

Szabó Orsolya

Tápanyag-utánpótlási kísérlet egy fás szárú energetikai
ültetvényben

Polgár András

Szalay Dóra

Biomassza alapú második generációs, cseppfolyós
üzemanyag előállítás lehetőségei Magyarországon

Ezúton is tisztelettel köszönjük a konferencia minden kedves elıadójának, hogy elfogadták
felkérésünket és elıadásukkal hozzájárultak a Kárpát-medence környezeti biztonsága és
klímavédelme érdekében folytatott munka hatékonyabbá tételéhez. További sikeres munkát kívánunk!

Schmidt Petra, Inotai Tamás
Kárpát-medencéért Tudományos Ifjúsági Szövetség

