
Sikeresen zárultak a nyári alföldi szakmai programok 

 

I.  XLII. Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor 

  

A kisújszállási székhelyű, Pro Natura emlékplakettben és Pro Natura-

díjban részesült Alföldkutatásért Alapítvány, mint a tábor szervezője és 

lebonyolítója 2016. július 3-9. között 42. alkalommal rendezte meg a 

Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótáborát Püspökladányban, az 

ERTI (Farkassziget) területén.  

A szakmai munkát a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal 2020-ig 

érvényben lévő szakmai együttműködés dokumentuma alapozza meg. 

Legfőbb támogatónk a Herman Ottó Intézet, szakmai vonatkozásban 

pedig a Magyar Természettudományi Társulat, mely szervezetnek 

több tagja is tábori résztvevőként segítette munkánkat. A tábor 

résztvevői közül 26-an a Társulat fiatal tagjai.  

  

A tábor fontosságát Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter - 

aki maga is a tábor résztvevője volt 36 évvel ezelőtt, a következőkben 

fogalmazta meg,  

„Természeti értékeink népszerűsítése és a tudatformálás olyan 

kiemelten fontos teendő, amit nem lehet elég korán elkezdeni – a 

felelősen gondolkodó ember környezetünk megóvásának alapja. A 

Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor negyvenegy esztendeje 

vállal felelősségteljes szerepet a természet kutatásában, a felnövekvő 

ifjúság szemléletformálásában és természettudatos életvitel 

kialakításában.” 

Az idei táborban 57 fő vett részt a tábor teljes időszakában. A tábor 

legidősebb tagja a 76 éves Dr. Szeleczky Zoltán vegyészkutató, a 

Magyar Természettudományi Társulat Ellenőrző Bizottságának elnöke, 

a legfiatalabb tagjai pedig az ő két unokája (Zselyke 5 éves, Zsófi 7 

éves) voltak. 



  

A koszorúzást követően a püspökladányi Dorogi Márton Művelődési 

Házban tudományos konferenciát rendeztünk. Az első előadó Dr. 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt, aki A tájszemléletű 

vidékfejlesztés időszerű kérdései címmel tartotta meg, gondolatokban 

és aktuális teendőkben gazdag előadását. Dr. Vida Gábor Széchenyi-

díjas akadémikus Honnan hová Homo? – beszélgetés a jövőnkről 

címmel mélyen szántó gondolatokban vázolta a világproblémákat, 

benne az emberiség fennmaradásának esélyeit, lehetőségeit. Kunkovács 

László Kossuth-díjas fotóművész, etnográfus Értékmentés 

fényképezőgéppel címmel tartott vetített képes előadást 

gazdag  néprajzi fotógyűjteményéből. 

 A tábor szakmai munkája az alábbi hat szekcióban folyt. Mindezek 

többségében a korábbi években megkezdett kutatások szerves 

folytatásai voltak, kiegészülve néhány új elemmel: 

  

1.    Gémeskút szekció 

2.    Kunhalom szekció 

3.    Belvízfolt cönológiai szekció 

4.    Szikmorfológiai szekció 

5.    Madártani szekció 

6.    Gombaflóra szekció 

 

Szakmai tanulmányút 

 A hagyományt folytatva egy teljes napos autóbuszos terepbejárást 

szerveztünk a „Háromföld” (Nagykunság, Hortobágy, Nagy- és Kis-

Sárrét) területére. E kirándulás során hangsúlyt fektettünk a táj eredeti 

állapotának felvázolására. Így a vizes élőhelyek, holtágak, továbbá az 



átalakított táj másodlagos formakincsének (sziki legelők) 

tanulmányozására. 

  

A kirándulás során gyakran idéztük Arany János, Sinka István, Györffy 

István és Szűcs Sándor az érintett tájról írt gondolatait, vallomásait.  

A tábori munkáról a TV Kisúj és a Ladány TV tartalmas 

összefoglalóban számolt be. 

  

II.  Megemlékező ünnepség Balogh Jánosról, a nemzet ökológusáról 

 A Herman Ottó Intézet, a Magyar Természettudományi Társulat, az 

Alföldkutatásért Alapítvány, A Túrkevéért Alapítvány valamint 

Túrkeve Város Önkormányzata 2016. augusztus 13-án 

Túrkevén  rendezte meg a „Megemlékező ünnepség Balogh Jánosról, a 

nemzet ökológusáról” című konferenciáját. Ez a rendezvény folytatása 

a februári konferenciának, így a programok javarésze a végső 

nyughelyen történő megemlékezést jelentette. A nemzet ökológusa, 

Balogh János professzor végakaratának megfelelően a végső 

nyughelyét gyermekkorának felnevelő táján, Ecsegpusztán jelölte meg. 

A rendezvény 9 órakor a túrkevei városházán kezdődött. Itt vette át 

Joszif Bozsuk, Nagybocskó (Balogh János szülőhelye) polgármestere a 

Balogh János-díjat, amelyet diavetítés követett az ő előadásában 

„Környezetvédelmi program a Felső-Tisza árterületének védelméért” 

címmel. Dr. Tóth Albert, a Magyar Természettudományi Társulat 

alelnöke, Herman Ottó-díjas főiskolai tanár, „Herman Ottó és Balogh 

János kötődése Ecsegpusztához” címmel tartott előadást. 

Ezt követően a program Ecsegpusztán, a végső nyughelyen 

koszorúzással folytatódott. A Túrkevétől 9 km-re fekvő emlékhelyet 

többen gyalogosan, kerékpárral, személygépkocsival, s legtöbben 

lovasfogattal közelítették meg. Az ünnepi koszorúzást követően a 

túrkevei Keve Étterem pusztai gulyását fogyasztotta el a közel 100 fős 

ünnepi gyülekezet.  

 


