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About Kick-off Conference

In november, 2010 the Department of Hidrobiology, University of Debrecen presented a
call to create a Hydroecological Scientific Cooperation Network, with the goal of initiating a
wide scale scientific cooperation concerning researches along Tisa and its catchment area. Up
till March, 2012 more than 50 institutes and organisations of seven countries have joined. On
22-23rd March, 2012 participitants of cooperation network hold a meeting in a form of a kickoff conference, situated in the Regional Center of the Huingarian Academy of Sciences,
Debrecen.
Patronized by the Minister of Rural Development, Sándor Fazekas and the rector, István
Fábián the conference received 164 participitants from 6 countries. Through the 23
presentations the guests could have gathered information concerning future governmental
prospects related to the Duna Macroregion Strategy and rural development of Tisa-catchment.
Main principles and plans of Trans-Tisa Network Scienific Cooperation were presented.
Furthermore by the help of catchment-scaled scientific presentations, many disciplines were
connected and the guests gathered knowledge about the state of hydroecological researches
relating to the Tisa and its catchment area.
For the ceremony the 27th volume of Acta biologica debrecina oecologica hungarica has
been published, titled as ’Studies within the scope of the Trans-Tisa Network Program’, in
which 16 professional articles can be found in content of 249 pages and it has been handed to
every registered member of the conference.
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Programindító konferenciáról

A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszéke 2010 novemberében felhívást tett közzé
egy Hidroökológiai Tudományos Együttműködési Hálózat létrehozására, melynek célja széles
körű tudományos együttműködés kezdeményezése a Tiszához és vízgyűjtő területéhez
kapcsolódó hidroökológiai kutatások területén. A programhoz 2012 márciusáig hét országból
több mint ötven intézmény és szervezetet csatlakozott. Az együttműködési hálózatban
résztvevők 2012. március 22-23-án programindító konferencián találkoztak, az MTA
Debreceni Területi Bizottságának székházában.
A Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Fábián István rektor fővédnöksége alatt
megtartott konferencián 6 országból összesen 164-en vettek részt, akik az elhangzott 23
előadás alapján tájékozódhattak a Duna Makrorégiós Stratégiához, valamint a Tisza-mente
vidékfejlesztési stratégiájához kapcsolódó kormányzati elképzelésekről. Megismerhették a
Trans-Tisa Network tudományos együttműködés fő ismérveit és terveit, továbbá a Tiszához
és a Tisza-mentéhez kapcsolódó, vízgyűjtő léptékű, a tudományterületek széles körét átívelő
tudományos előadásokon képet kaphattak a régióban zajló hidroökológiai vonatkozású
kutatások helyzetéről.
A rendezvényre megjelent az Acta biologica debrecina oecologica hungarica 27. kötete,
„Hidroökológiai tanulmányok a Trans-Tisa Network program keretében” címmel, melyben 16
szakcikk található összesen 249 oldal terjedelemben, amelyet konferencia minden regisztrált
résztvevője kézhez kapott.

