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Prof. Dr. Kocsis Károly
intézetigazgatő egyetemi tanár, az MTA levelező tagja részére
Föld rajz-Geoi nformati ka l ntézet
Helyben

Tisztelt lntézetigazgatő Úr! Kedves Kollégák!
Sajnos az élet Úgy hozta, hogy egy másik fontos eseményen kell képviselnem a Műszaki
Földtudományi Kar érdekeit a mai napon Szerencsen. Gondolatban azonban most is
Veletek Van a Jubileumi Rendezvényen. Nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt'
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Miskolci Egyetemen 20 éve folyó földra1z képzéskapcsán a következó gondolatok
jutnak az eszembe. Ennek a 20 éves történetnek minden fejezetét láthattam különböző
beosztásokból és aspektusokból. Dékánként most már úgy látom, hogy a FöldrajzGeoinformatika lntézet elválasáhatatlan gyökeret vert a 2B0 éves karunk törzsében' A
Műszaki Földtudományi Kar gazdagodott a földrajzképzés és kutatás megjelenésével,
hiszen még tovább erősödtünk abból a szempontból, amire igazán bÜszkék vagyunk, azaz
a földtudományok legszélesebb spektruma hazánkban a Miskolci Egyetemen található.
Ezen 20 éves idoszak alatt kiváló kollégákat és embereket ismerhettem meg az intézetbol,
akiknek szívbőljövő szakmai elkötelezettségét mindig is csodáltam. Ez azintézet ma már
emblematikus professzorokkal és nemzetközileg is igen magasra értékeltoktatókkal és
kutatókkal rendelkezik. A Fenntartható Természeti Eroforrás Kiválósági Központunkban
ma már magától értetődik, hogy a foldrajzos kollégáknak is ott a helye a pályázati
előkészÜletekben és a sikeres pályázatok megvalósításában a geoinformáció feldolgozás,
a térinformatika, a természetföldrajzi és a társadalom földrajzi aspektusok miatt. A
Kiválósági Központban ma már megjelent a Fenntartható Talajhasználat kutatási terület is,
jelezve és elismerve azintézet ilyen irányú kiemelkedő tevékenységétis'
Kedves Kollégák! Karunk egyik fő ereje az a fantasáikus összetartás, amely a bányászati
tevékenységekben évezredek óta magától értődik. Ebben az erős összetartásban bízva
kívánok minden jelenlévőnek ma meghitt és örömteli megemlékezést. Az Ünnep után
haladjunk együtt tovább' Nagy kihívások és feladatok előtt állunk, amelyek megoldásában
megvalósításában
Földrajz-Geoinformatika lntézet minden munkatársára
messzemenőkig számítok' Bízom abban, hogy most a második 20 éves időszakot kezdjÜk
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egyÜtt, amelyet remélhetőleg majd újabbak kÖvethetnek követőink és utódaink által. A
Földrajz-Geoinformatika lntézetnek sok sikert, kiváló szakmai eredményeket és szép
számú hallgatóságot kívánok a jövoben is.

A 20 éves földrajzképzés kapcsán egy teljesen idevágó, a foldrajzos kollégákra jellemzo

idézettel zárom soraimat:
,,A nevelés az élet szolgálata, nem pedig tekintéllyel használt hatalom,
ami gátolja és elnyomja a személyiséget.''

Miskolc, 2015. november 27.
Jó szerencsét
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