A Magyar
agyar Hidrológiai Társaság XXXV. Országos Vándorgyűlése Mosonmagyaróváron
– Összefoglaló –
Társaságunk 2017. július 5. és 7. között Mosonmagyaróváron, a Széchenyi István Egyetem MezőgazdaságMezőgazdaság és
Élelmiszertudományi Karán rendezte meg XXXV. Országos Vándorgyűlését.

A nyitó plenáris ülésen dr. Szlávik Lajos elnök megnyitóját követően Széles Sándor,, a Győr-Moson-Sopron
Győr
Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Hoffmann Imre,, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi
helyettes államtitkára, dr. Árvay István,
István Mosonmagyaróvár Város polgármestere, Ivanics Ferenc,
Ferenc a Győr-MosonSopron Megyei Önkormányzat alelnöke, dr. Szalka Éva,, a Széchenyi István Egyetem MezőgazdaságMezőgazdaság és
Élelmiszertudományi Karának dékánja, Bartal György, a Győr-Moson-Sopron
Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Novák
Gyula,, az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnöke és Csapó Imre,, az MHT Mosonmagyaróvári
Mosonmag
Területi
Szervezetének elnöke üdvözölte a Vándorgyűlés résztvevőit.
A köszöntők után sor került a Társaság centenáriumi éve alkalmából meghirdetett novellapályázat eredményének
kihirdetésére és a díjak átadására. Ezt követően Kling Zoltán,, a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs
Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást a Nemzeti Víz Stratégiáról (Kvassay Jenő Terv). A szünet után dr.
Szlávik Lajos elnök összegezte előadásában az MHT jubileumi évének eseményeit, majd a plenáris ülés
ül
résztvevői
megtekintették „A Magyar Hidrológiai Társaság centenáriumi rendezvényei” című dokumentumfilmet. Ezt
követően Csapó Imre,, a Mosonmagyaróvári Területi Szervezet elnöke mutatta be előadásában a néhány éve alakult
szervezet tevékenységét. A plenáris ülés lezárásaként sor került az egyetem udvarán Kvassay Jenő, egykori
mosonmagyaróvári hallgató emléktáblájának felavatására.
A hagyományoknak
agyományoknak megfelelően a Vándorgyűlés ideje alatt idén is nagy érdeklődéssel kísért terméktermék és cégbemutatók
voltak, ezúttal az AQUA REGIA Kft., a CSOMIÉP Kft., a DHI Hungary Kft., az INS Ipari Alkalmazások Zrt., a MOTORGAS
s.r.o., az MTA SZTAKI, a SCHIEBER-AIVIL
AIVIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Snart Kft., a SoDeGo Consulting Ltd., a
Szer-Víz-Tech Kft. és a Vízinform on-line
line Hírügynökség tevékenységéről.
A Vándorgyűlés 450 regisztrált résztvevője tizenegy szekcióban és egy kerekasztal beszélgetés keretében
kere
mintegy 150
magyar és 20 angol nyelvű előadást hallgatott meg, a hagyományos baráti találkozón pedig 300-an
300
vettek részt. A
Magyar Mérnöki Kamara tagjai ebben az évben is lehetőséget kaptak arra, hogy az előadások meghallgatásával
teljesítsék továbbképzési
épzési kötelezettségüket. Idén 120 résztvevő élt ezzel a lehetőséggel.
A résztvevők — akik azt kérték a regisztráció során — utólag megkapják a beküldött dolgozatokat és prezentációkat
tartalmazó CD-t.
t. A helyszínen bemutatott és leadott anyagok hamarosan a Társaság honlapján is megtekinthetők
lesznek.
A záró plenáris ülésen dr. Szlávik Lajos elnök rövid áttekintést adott a rendezvényről, a szakmai szekciók
legfontosabb témáiról, megállapításairól. Ezt követően a Békés megyei Területi Szervezet elnöke, Bak Sándor
meghívta Társaságunk tagjait Gyulára, a 2018. évi, XXXVI. Országos Vándorgyűlésre.
A második nap délutánján a résztvevők Mosonmagyaróvár nevezetességeivel ismerkedhettek meg kisvonatos
városnézés keretében.
A szakmai tanulmányút programja is gazdag volt:
volt: a résztvevők először megtekintették a Mosonmagyaróvári
szennyvíztisztító telepet és a modern látogatóközpontot, majd a Feketeerdei vízműtelepet. Ezt követően Láng
Mercédesz mutatta be a résztvevőknek a Dunaszigeti Fizikai Kisminta Kísérleti Telepet. A szakmai tanulmányút
programja szigetközi hajózással és a Denkpáli hallépcső megtekintésével zárult.
Ezúton is köszönjük a Mosonmagyaróvári Területi Szervezet tagjainak és az AQUA Szolgáltató Kft. munkatársainak a
rendezvény szervezésében és lebonyolításában
lebonyolításáb
nyújtott segítségét!

