
Alföldi vándorgyűlés
Az utóbbi években sokszor elhangzott már az a 

megállapítás, hogy az MGE hazai vándorgyűlései 
az egyesületi élet egyik legfontosabb és szakmai 
mércével mérve is magas színvonalú rendezvényé
vé váltak. Ez a folyamat nyilvánvaló összefüggés
ben van azzal, hogy a szakosztályi előadások 
megritkultak. A szerzők újabb eredményeik hazai 
bemutatására a széleskörű látogatottságot élvező 
vándorgyűléseket részesítik előnyben, ahol — az 
előadások nyújtotta koncentrált információszer
zés lehetőségén kívül — a tartósabb együttlét 
különösen kedvező a szakmai kapcsolatok elmé
lyítésére is. Mindezek fokozott aktualitást kapnak 
olyan esetekben, amikor sokéves hagyomány 
folytatásaként olyan közös tendezvényt szerve
zünk, mint az idei vándorgyűlés is volt, amelyet 
a Magyarhoni Földtani Társulattal 1991. május 
16—17-én Szegeden a MTESZ helyi székházában 
tartottunk.

A vándorgyűlés szakmai programjához igen 
nagyszámú előadó jelentett be előadást. Tekin
tettel a rendezvény másfél napra korlátozott idő
tartamára, a nagyszámú előadást (összesen 55) 
csak egymással párhuzamos szekcióban lehetett 
megtartani.

Az első nap megnyitó ülésén a szénhidrogén
kutatás és bányászat felkért vezető szakemberei 
tartottak a tárgykör aktualitásait összefoglaló 
előadásokat. Dr. Szólóid István vezérigazgató, 
a rendezvény egyik védnöke, egyben az MGE 
Alföldi csoportjának, mint házigazdának az elnöke, 
a kőolaj és földgázbányászattal kapcsolatos idő
szerű kérdésekről tartotta megnyitó előadását. 
Ezt követte Hangyái János bányászati igazgató 
(OKGT), az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Víz- 
bányászati Szakosztály elnökének előadása a 
hazai kőolaj és földgáztermelés várható alakulásá
ról és a szénhidrogéntermeléshez kapcsolódó geo
lógiai és geofizikai igényekről, majd Pogácsás 
György kutatási igazgatóhelyettes (GKV) és társ
szerzői előadása a Pannon medence CH-telepeit 
rejtő rezervoárok genetikai típusairól. A meg
nyitó ülésen hangzott el Dr. Posgay Károly elő
adása is a sokéves szeizmikus mélykéregkutatás 
tektonikai eredményeinek szintéziséről.

Az első nap délutáni plenáris szekcióülésén a 
felszíni és mélyfúrási geofizikai, valamint a rezer- 
voár szakemberek további 9 előadása szólt a 
szénhidrogéntermelés vonatkozású alkalmazások
ról, a geofizikai módszerek mai lehetőségeiről, 
eredményeiről és az irántuk megfogalmazható 
igényekről.

Ezzel párhuzamosan működött a 14 előadást 
tartalmazó j)oszter szekció a vándorgyűlés teljes

ideje alatt a plenáris (A) ülésterem közvetlen 
előterében, ami igen kedvező volt a poszterek 
látogatottsága szempontjából.

A vándorgyűlés másnapjának zsúfolt programját 
csak további párhuzamos szekcióban lehetett le
bonyolítani. Az „A” szekció 10 előadása a szén
hidrogénkutatással foglalkozott, 11. előadóként 
az Ipari Minisztérium képviseletében Czipper 
Gyula tartott előadást a kormány energiapolitikai 
koncepciójáról. A ,,B” szekció a mélyfúrási geo
fizikai és földtani információszerzés témaköréhez 
kapcsolódott 8 előadással, a „ C ”  szekció 8 elő
adással a földtani témáké volt.

A szekcióülések programja 17-én, péntek délben 
zárult, de sok résztvevő maradt ott péntek dél
után, hogy megtekintse a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Földtani és őslénytani Tan
székének, illetve az Ásványtani- Geokémiai és 
Kőzettani Tanszékének országos hírű gyűjtemé
nyeit Molnár Béla tanszékvezető egyetemi tanár 
és Mezősi József ny. egyetemi tanár szakavatott 
vezetésével.

Harmadnap, szombaton a vándorgyűlést követő 
terepbejárást szervezett autóbusszal a Magyar
honi Földtani Társulat Kiskunmajsa—Kiskunsági 
Nemzeti Park —Kecskemét útvonalon. A tanul
mányút szakmai programját Gyarmati János 
területi főgeológus (GKV), Iványosi Szabó András, 
a Kiskunmajsai Nemzeti Park igazgatója és Molnár 
Béla professzor, (JATE) állították össze.

A vándorgyűlés igazi csapatmunka eredménye
ként, úgy gondoljuk, hogy az elvárt színvonalon 
teljesítette a kitűzött célját.

Az MGE elnöksége és rendezvényszervező bi
zottsága nevében e helyen is szeretnénk kifejezni 
köszönetünket mindazoknak, akik segítséget nyúj
tottak az előkészítés és lebonyolítás során, meg
értést kérve, hogy név szerint mindenkit megemlí
teni már csak terjedelmi okokból sem volna lehet
séges. Kifejezve köszönetünket az MGE alföldi 
csoportja, a felszíni és mélyfúrási geofizikai szak
osztály, a titkárság és a rendezvényszervező 
bizottság tagjainak és a társrendező MFT helyi 
és alföldi szervezeteinek, szeretném külön is meg
említeni a rendezvény védnökeit Molnár Károly 
vezérigazgatót (GKV) és Dr. Szalóki István vezér- 
igazgatót (NKFV), akiknek alapvető része volt 
az egész rendezvény létrehozásában, valamint Dr. 
Révész Istvánt, a társrendező MFT helyi szerve
zetének elnökét, a vándorgyűlés tényleges házi
gazdáját, aki biztosította a program zökkenőmentes 
lebonyolítását.

Nagy Zoltán
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