
VÁNDORGYŰLÉS
Szolnok (Technika háza), 2000. szeptember 15-16.

A száraz tények
A rendező egyesületek:

A Vándorgyűlés főrendezője, főszervezője

a Magyar Geofizikusok Egyesülete, illetve Elnöksége 
megbízásából az MGE ÉMCS és az MGE ÁCS,

segítette
— az OMBKE KFVSZ (Ősz Árpád) és
— a MHFT Alföldi Szervezete (Pap Sándor).

Mottója (témája):

„A geoműszaki tudományok kihívásai az évezred küszö
bén”.

A Vándorgyűlést

— köszöntötte dr. Kiss Bertalan, a szervezőbizottság ve
zetője,

— megnyitotta dr. Szűcs István, az MGE elnöke,
— üdvözölte Bállá György, Szolnok megyei jogú város 

alpolgármestere, országgyűlési képviselő, az MGE tagja.

Résztvevők:

— 76 fő regisztrált,
— 5 fő meghívott,
— kb. 10 fő érdeklődő.

Előadások:

— 3 plenáris,
— 17 szóbeli,
— 10 poszter,
a kiadott programfüzetnek megfelelően. Csak egy szóbeli 

előadás csere volt.

Értékelések

A visszaérkezett értékelő lapok alapján az előadásokat a 
válaszadók

— 20%-a kitűnőnek,
— 75% -a jó-kitűnőnek,
— 5%-a jó-közepesnek
találta.

Észrevételek, tapasztalatok, javaslatok

(a kiértékelőlapok alapján):
—  Rendkívül jó, színvonalas előadásokat hallhattunk. Jó 

volt a különböző szakterületek képviselőinek munkájá
ról hallani.

— A körünkön kívülről érkező előadóval érdemes tudatni a 
hallgatóság összetételét (pl. csak MOL-hallgatóság), 
egyebek OK.

— Esetenként az előadók „pongyolán” fogalmaztak (500 m 
mélységben végzett „talajbőség”-mérés stb.).

— Indokolatlanul sok a kétnyelvű ábra.
— Mint máskor is, hiányoztak (nem tanúsítottak érdeklő

dést) olyan vezetők, akiknek „illett volna” megjelenni.
— A csökkent érdeklődés okait célszerű vizsgálni, hatást 

gyakorolni azokra, akik ez ellen tehetnek (vezetők?).
— A szakma iránti érdektelenség szegénységi bizonyít

vány.
— Nagyon hasznos lenne, ha az előadókat nem egy általá

nos időkorláttal (20 perc) határolnák be a szervezők, ha
nem előre biztosítanák a rugalmasságot azzal, hogy elő
re bekérnék az előadó időigényét. így több gyakorlati in
formáció kerülhetne megmentésre.

Összegzés

— Nehéz — az előbbiek miatt — kifogástalan rendezvényt 
szervezni.

— Az óhajokat nem követi tett.
— Nincs igazán peresztizse a szakmai tudásnak, a kapcso

latok fontosabbak (s ezeket nem rendezvényeken ala
kítják).
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Életképek
Köszöntés, megnyitó, üdvözlés alatt (még gyülekeznek a 

résztvevők)
— „Murphy szelleme” 10 óra előtt megérkezett (betegsé

gek, a technika meghibásodása, sérült adathordozók 
formájában),

— útakadályok, balesetek nehezítették a célbajutást,
— „pedig 40 éves az MGE ÉMCS és az MGE ÁCS”!

Az előadásokról

— közvetlen, baráti hangnemben, élénk érdeklődés köze
pette zajlottak,

— megtudtuk, hogy a legolcsóbb és legkockázatmentesebb 
energiahordozó a „lopott tűzifa”,

— nem is gondoltuk, hogy mi mindennel foglalkoznak, 
illetve mi mindent kutatnak kollégáink és azt sem, hogy 
milyen szép eredményeik vannak,

— tudtuk, hogy hatékony és eredményes munkához, kuta
táshoz szükség van szakmai megbeszélésekre, vitára, 
valamint segítő kritikára is (ami részben létre- 
jött/megvalósult).

A kommunikációról

— a Szolnok TV beszámolt a rendezvényről,
— az ebédnél és a szünetekben folytatódott a szakmai vita,
— a baráti találkozó szakmai megbeszélésekkel, kibeszé- 

léssel (ankét) telt el (túl a „zárórán”),
— a kommunikációra igazán a „piknik” adott alkalmat, 

ahol szakmán túl is ismerkedhettünk
— a lótenyésztés fortélyaival,
— a lovaglás nehézségeivel,

— nemcsak a szellemi megterhelést nehéz elviselni, hanem 
a fizikait is és az étkezés terheit is.

Kiss Bertalan

KONKOLY-THEGE MIKLÓS SÍRJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA
Az Egyesület elnökségének felkérésére 2000. június 12- 

én látogatást tettünk az ógyallai obszervatórium állami tulaj
donba vételének 100 éves évfordulójára szervezett IAGA- 
workshop megnyitóülésén. Látogatásunk célja a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete jókívánságainak tolmácsolása lett 
volna a centenárium alkalmából, amire azonban a megnyitó- 
ünnepség kötött programjának köszönhetően nem kerülhetett 
sor. A megnyitóünnepséget követően azonban módunk volt 
az Egyesület nevében tiszteletünket leróni, és a szlovák 
kollégákkal együtt virágot elhelyezni Konkoly-Thege 
síremléke előtt. Erre a kis megemlékezésre a megnyitó elnö
ke, a Szlovák Tudományos Akadémia Geofizikai Intézeté
nek igazgatója hívott meg, csakúgy, mint a „koszorúzást” 
követő ebédre, amely baráti hangulatban zajlott le.

Az ógyallai látogatáson feleségemmel, Mártonné 
Szalay Ernővel vettünk részt.

Márton Péter

(A szakmai programon résztvevő kollégáink mellett 
Verő László, a rendezvényt anyagilag támogató EAGE 
PACE Alapítvány képviseletében volt Ógyallán. Az utolsó 
pillanatig bizonytalan volt, hogy elmondhatja-e az ünnepi 
ülést üdvözlő szavait. Végül is a nemzetközi szervezet 
képviselőjeként ő szóhoz jutott.

A szerkesztőség)

Nemrég kaptuk meg az értesítést az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivataltól, hogy az 1999. évi személyi jöve
delemadóból — feltehetőleg elsősorban tagtársaink — 
292 047 Ft-ot juttattak Egyesületünknek. A megfelelő 
igazolásokat beszereztük, így az eddigiekhez hasonlóan 
ezt az összeget megkaptuk. Ezúton mondunk most kö

szönetét mindazoknak, akik éltek a lehetőséggel és anyagilag 
is támogatták Egyesületünket. A fenti összeget — az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően — idén is az Ifjúsági Ankét céljaira 
fordítottuk.

Az elnökség
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