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a kötet – 2012-ben PhD fokozatot szerzett –
szerzői

Hupuczi Júlia (1982, Orosháza) geológia szakirányos geográfus.
Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte, ahol 2005-ben
szerzett diplomát. Doktori kutatását az SZTE Földtani és Őslénytani Tanszékén
folytatta, ezt követően ugyanitt tudományos segédmunkatársként dolgozott.
Jelenleg az SZTE Mezőgazdasági Karának Növénytudományi és Környezetvédelmi
Intézetében oktat. Tudományos érdeklődésének középpontjában a negyedidőszaki
környezetrekonstrukció, a paleoökológia és a kvartermalakológia áll.

Illésné Sándor Andrea (1980, Szolnok) geográfus.
Diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. Jelenleg az ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.-nél dolgozik, mint projektvezető.
Több környezeti kármentesítésben részt vesz, fő feladata a dokumentációk
összeállítása. Emellett hazai forrású és Európai Unió által támogatott projekteket
vezet. Tudományos érdeklődésének középpontjában a fluviális folyamatok és az
erre ható antropogén beavatkozások állnak.

Van Leeuwen Boudewijn (1973, Renkum, Hollandia) geográfus, geoinformatikus.
Diplomáját az Utrechti Egyetemen szerezte. 2005. december óta a Szegedi
Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének
munkatársa, ahol egyetemi adjunktusként a földrajzi információs rendszerekkel,
digitális domborzatmodellezéssel, adatgyűjtéssel, digitális adatok feldolgozásával
és távérzékeléssel foglalkozik. Fő kutatási területe a belvíz-előfordulások
térképezése és elemzése földrajzi információs rendszerekkel és mesterséges
neurális hálózatokkal.

Náfrádi Katalin (1982, Orosháza) geográfus.
Diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte 2006-ban. Doktori
munkájához kapcsolódó kutatásait az SZTE Földtani és Őslénytani Tanszékén
végezte. Kutatásai középpontjában régészeti lelőhelyek szenült faanyagának
határozása, az egykori emberi megtelepedéseket övező vegetáció rekonstrukciója,
valamint az ember és környezete közötti kapcsolat áll.
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Samu Andrea (1984, Rimaszombat, Szlovákia) víz- és talajvédelem szakirányos
környezetkutató.
Diplomáját 2007-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. 2007 és 2012 között
az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékén oktatott és kutatott. Tudományos
érdeklődése elsősorban a felszíni vizek minőségének rövid és hosszú távú
változásainak dinamikájára, valamint ezeknek az emberi tevékenységgel és az
időjárás változásaival való összefüggéseire irányult.

Szilágyiné Sebők Szilvia (1980, Szentes) földrajz-rajz szakos tanár,
okleveles földrajztanár.
Felsőfokú diplomáit a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és a Szegedi
Tudományegyetemen szerezte. 2010–2012 között a MOL NyRt. Kutatás Termelés
Divízió Oroszországi Termelés és Mezőfejlesztés szervezetének munkatársa.
Jelenleg a MOL NyRt. Rezervoár Technológia szervezeténél dolgozik. Tudományos
érdeklődése főként a törmelékes és karbonátos kőzetek szedimentológiájára,
valamint a rezervoár geológia tárgykörére irányul.
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