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Összeállította: PALOTÁS Klára

Események, rendezvények
20. Magyar és 9. Horvát–Magyar
Geomatematikai Ankét
Pécs, 2017. május 11–13.
A 20. Magyar és 9. Horvát–Magyar Geomatematikai Ankét a
Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai és Informatikai
Szakosztálya szervezésében, számos szervezet társszervezésében
szokatlan és örvendetes összefogással, új helyszínen és friss tartalommal próbálta megtölteni a nagy hagyományú rendezvény legutóbbi állomását.
A konferencia hosszú évek után új helyszínen, Pécsett, került
megrendezésre és korábbi évekhez hasonló fókusztémák (adatelemzés a vízminőségvédelemben, rezervoár geológia stb.) művelői mellett, a konferencia hagyományos hallgatósága számára új
tudományterületek képviselői felé is nyitott. Ilyen témák voltak a
klímamodellezés, a nagy adathalmazok, az adatelemzés a mérnökgeológiában, a rendszerelmélet és az automatizálás.
A nulladik napon GEIGER János tartott továbbképzést napjaink
geostatisztika problémáiról több, mint 20 résztvevő előtt a Pécs–
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) Zsolnay termében. Az eseményt e nap szponzora, az említett iparkamara elnöke,
Dr. SÍKFŐI Tamás nyitotta meg.
A konferencia első napja UNGER Zoltán és FEDOR Ferenc
megnyitóival, valamint GEIGER János nyitóelőadásával indult. Ezt
követően három nap alatt 7 szekció és egy poszterszekció került
megrendezésre. A hét szekció első előadásaként egy-egy, a horvát,
illetve magyar egyetemi/akadémiai világból meghívott „keynote
speaker” osztotta meg gondolatait és eredményeit a témában, ezzel
inspirálva a hallgatóságot a tudományos diskurzusra.
A 72 résztvevő 5 országból, jellemzően Magyarországról és
Horvátországból, összesen 26 különböző intézményből: egyetemekről (pl. Szegedi Egyetem, BME, ELTE, Szent István Egyetem,
Zágrábi Egyetem, Miskolci Egyetem stb.), állami (MFGI, Vízügyi
Felügyelőség stb.) akadémiai intézetektől (pl. MTA Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont), vagy az ipari szférát képviselő
cégektől (pl. Mecsekérc Zrt., MOL Nyrt., Kőmérő Kft.) érkezett.
Összesen 42 előadás hangzott el több mint 12 órányi tudományos tartalommal és 9 poszter került bemutatásra, haladva a kor
kihívásaival és környezettudatosan elektronikus formában e-poszter kivetítőkön. A konferencián elhangzott előadásokból egy 277
oldalas könyv jelent meg a Szakosztály vezetőségének szerkesztésében és a Pécsi Akadémiai Bizottság kiadásában. A teljes terjedelmű tanulmányokból pedig a Central European Geology c. tudományos szaklapban jelenik majd meg egy különszám 2017-ben.
Röviden összefoglalva a tapasztalatokat, örvendetes, hogy
rendkívül sok fiatal vett részt a konferencián, hogy több országból
sikerült előadókat meghívnunk, fogadnunk, hogy valós viták alakultak ki egy-egy előadást követően. Az újonnan felmerült témák
rávilágítottak olyan kihívásokra, mint pl. az új szoftverek nyújtotta
eredmények, megalapozott tudás nélkül mennyiben képesek téves
következtetésekhez vezetni, az Ipar 4.0 kihívásainak való megfelelés kérdése (mi és milyen mértékig automatizálható), a tudomány
és ipar elvárásai közötti ellentétek feloldásának szükségessége

(elmélyedés vs. gyors eredmények elvárása), a geológus szakma
jelenkori és jövőbeli lehetséges szerepe.
A közösségi élmények sorában meg kell említeni az első nap
estéjén megrendezett nagy sikerű kvízpartit, majd másnap a
Tettye-forrásbarlang látogatását követően a Róth Pincészetben
tartott konferencia-vacsorát. Ezek a rendezvények is elősegítették
a résztvevők közötti kapcsolatok, együttműködések építését, a
konferencia nemzetközivé válását.
Ezúton is meg szeretnénk köszönni szponzoraink, az MTA, a
MOL Nyrt., Mecsekérc Zrt. PBKIK anyagi támogatását, az MFT
vezetőségének és titkárságának állhatatos munkáját és mindenkinek a hozzájárulását, aki részt vett a szervezésben; nélkülük nem
jöhetett volna létre ez a sikeres rendezvény.
FEDOR Ferenc. elnök, HATVANI István Gábor, titkár

A 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés
Tata–Tardos, 2017. május 24–27.
A Magyar Őslénytani Vándorgyűlések történetében jubileumi
alkalom volt az idei, huszadjára rendezte meg az MFT Őslénytani
és Rétegtani Szakosztálya ezt a típusú, évenkénti nagyrendezvényt. Visszatértünk ez alkalommal a gyökerekhez, mert az első
Vándorgyűléshez hasonlóan a Gerecsébe látogattunk. Idén a
„nulladik”, ismeretterjesztő napot tartottuk Tatán, a konferencia
többi részét Tardoson rendeztük meg. A végleges résztvevők
száma 65 fő volt, akik 17 hazai és 2 külföldi intézmény képviseletében mutatták be az elmúlt év legérdekesebb őslénytani
eredményeit.
A négynapos rendezvény nulladik napja ezúttal is az őslénytani ismeretterjesztés jegyében zajlott. A tatai Kuny Domokos
Múzeumba látogattunk el, ahol SCHMIDTMAYER Richárd Igazgató
Úr fogadott bennünket. A 0. nap főszervezője a Kuny Domokos
Múzeum részéről KÜRTHY Dóra volt, szakmai vezetője Virág
Attila. A program lebonyolításában részt vett még BODOR Emese
Réka és SZAPPANOS Bálint. Az interaktív előadások témája az Év
ősmaradványa, a barlangi medve volt, a bemutató anyagot a
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Gyűjteménye biztosította.
Három általános iskolás csoportot fogadtunk és egy nyilvános
előadást tartottunk az érdeklődők részére. Összesen közel 100
résztvevőnek mutattuk be az őslénytani érdekességét.
A háromnapos szakmai blokkban a hagyományoknak megfelelően az első és harmadik napon hangzottak el szakmai
előadások. A kollégák összesen 8 szekcióban 39 előadást tartottak
és 14 posztert mutattak be. A változatos program során a holocén
klímaváltozástól kezdődően a paleozoikumi fatörzsekig ismerhettük meg az aktuális eredményeket. Idei vendégelőadónk Matús
HYZNY (Comenius University) lett volna, aki sajnos családi okokból nem tudott eljönni, ezért poszteren mutatta be a hazai
decapodákkal kapcsolatos legújabb eredményeit.
A szakosztály vezetősége idén is díjazta a legjobb hallgatói
előadásokat és posztereket.
Hallgatói kategória
Első helyezett: BOTKA Dániel, második helyezett: SEGESDI
Martin, megosztott harmadik helyezett: MIHÁLY Lóránd és SZŰCS
Dominika.
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PhD kategória
Első helyezett: SZABÓ Bence, második helyezett ZSIBORÁS
Gábor
Idén is sor került a Hantken Miksa Alapítvány különdíjának
átadására, amivel a legjobb alkalmazott paleontológiai előadást
díjazza az Alapítvány kuratóriuma. Idén CSOMA Vivien és VINCZE
Ildikó kapták az elismerést.
A jubileum alkalmából az Őslénytani Vándorgyűlés ötletgazdája, PÁLFY József díjat alapított, amivel a legelőremutatóbb
hallgatói munkát kívánja jutalmazni („Progressive Palaeo Prize”). A
díjat első alkalommal Vincze Ildikó érdemelte ki.
A rendezvény második napja hagyományosan terepbejárás. A
program során a Gerecse hat érdekes feltárását keresték fel a
résztvevők. Időrendben is a legfiatalabb feltárásnál kezdtünk,
Vértesszőlősre látogattunk, ahol MARKÓ András vezetette be a
résztvevőket az ősember mindennapjait is kutató ásatás rejtelmeibe.
A vándorgyűlésről készült 72 oldalas programfüzetet VIRÁG
Attila és BOSNAKOFF Mariann szerkesztették. A kiadvány az
előadások és poszterek kivonata mellett a kirándulásvezetőt is
tartalmazza. ISBN azonosítója 978-963-8221-64-3.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap 201108/01293 azonosítójú pályázata támogatta. Az NKA pályázat fedezte az ismeretterjesztő nap kiadásait, valamennyi résztvevő busz költségét és a
konferencia kötet nyomtatását, melyeken felül 10 hallgató támogatására is lehetőség volt. A hallgatók támogatása a határidőre
beadott előadás kivonatok értékelése alapján történt. Az alábbi
hallgatók részesültek részvételi díj támogatásban:
BOTKA Dániel
KARÁDI Viktor
KÖVECSI Szabolcs Attila
CSOMA Vivien

MIHÁLY Lóránd
POLONKAI Bálint
KAJOS Balázs
SZABÓ Bence
NAGY Orsolya Réka
ZSIBORÁs Gábor
A rendezvényt támogató Hantken Miksa Alapítványnak,
Tardos Község Önkormányzatának, a Magyar Természettudományi Múzeumnak, a Kuny Domokos Múzeumnak és végül de
nem utolsó sorban a Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően
minden résztvevő szakmai ismeretekkel és szép élményekkel
gazdagodva térhetett haza a Gerecséből.
BODOR Emese Réka

Személyi hírek
Örömmel értesítjük tagtársainkat, hogy 2017. április 28-án a
Magyar Geofizikusok Egyesülete tiszteleti tag kitüntető címet
adományozott Társulatunk elnökének, BAKSA Csabának.
Gratulálunk!
Gyászhírek
Fájdalommal tudatjuk, hogy KÁRPÁTI Lajosné RADÓ Denise
2017. április 15-én türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt.
Fájdalommal tudatjuk, hogy örökre eltávozott TISZAY János
tagtársunk.
Fájdalommal tudatjuk, hogy JÓZSA Gábor okleveles bányamérnök, bányageológus tagtársunk 2017. május 31-én elhunyt.
Emlékük szívünkben és munkáikban tovább él!

