
A XX. FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ
- beszámoló -

A  Földmérő  Szakosztály  szervezésében  a  jubileumi  XX.  Földmérő  Találkozó
Marosvásárhelyt,  2019. május 23-26. között, huszadik alkalommal biztosította az erdélyi magyar
földmérők  és  az  anyaországi  kollégáink  már  hagyományossá  alakult  együttlétét.  Azt  hiszem,  e
jubileumi alkalomból illik megemlítenem a 2000-2018 évek során évente rendszeresen szervezett és
a  mai  értelmezésű  Erdély  különböző  régióiban  sikeresen  megtartott  19  szakmai  találkozónk
meghatározó eredményét: létrehoztuk az anyaországi és erdélyi magyar földmérők négy dimenziós
közösségi  terét.  E  közösségi  terünk  dimenzióit  a  nemzeti,  szakmai  összetartozásunk,
közösségépítési  törekvéseink,  a  honismeret,  a  tudományosság megnyilvánulása,  és  a  szórakozás
alkotják.  E  négy  dimenzió  összetevőit  különböző  arányokban  rendre  megtaláljuk  az  eddigi
találkozóink során. Megemlítem a fontosabbakat.

A  nemzeti,  szakmai  összetartozásunk  és  közösségépítési  törekvéseink  terén  a  Magyar
Földmérési,  Térképészeti  és  Távérzékelési  Társaság  (MFTTT)  és  az  Erdélyi  Magyar  Műszaki
Tudományos Társaség (EMT) Földmérő Szakosztálya (FSz) közötti együttműködési megállapodást
írtunk alá. Az MFTTT és a FSz közösen létrehozta a MÁRTON GYÁRFÁS EMLÉKPLAKETT-et,
amelyet évenként egy anyaországi és egy erdélyi magyar földmérőnek közösen adományozunk, az
átadására felváltva az MFTTT Vándorgyűlésén és a FSz Földmérő Találkozóján kerül sor. Jubileumi
találkozónkig  6  emlékplakettet  adományoztunk.  Az  MFTTT  által  kiadott  Magyar  Földmérők
Arcképcsarnoka IV. szakmai kordokumentumban három elhunyt erdélyi magyar földmérő emléke is
helyet kapott. Az MFTTT és EMT Tiszteletbeli Tag címet kölcsönösen adományoztuk. Az eddigi
rendezvényeinken  összesen,  közel  3.000  résztvevőt  regisztráltunk,  ami  megalapozta  a  baráti
kapcsolataink kialakulását és állandó bővülését.

A honismeret terén a találkozóink évenként változó színhelye és a szakmai kirándulásaink
biztosították a meglátogatott történelmi zónáink megismerésének lehetőségeit. Az ezer éves határtól
nyugat  felé  bejártuk  a  Székelyföldet,  Barcaságot,  a  történelmi  Erdélyt,  Partiumot,  Bánátot,
Máramarost, maradandó élményekkel gazdagodva.

A tudományosság terén konferenciáink kitűnő lehetőségeket biztosítottak az erdélyi magyar
földmérőknek a szakmai újdonságok, a magyar szakmai nyelv és kultúra megismerése, elsajátítása
és alkalmazása érdekében. Az eddigi szakmai konferenciáinkon több mint 300 értékes és érdekes
tudományos előadást tartottak az anyaországi és erdélyi magyar földmérők.

A szórakozás terén a tudományos találkozóink után szervezett esti díszvacsorák a lazítást az
élmények kiértékelését, megosztását és a baráti kapcsolatok további bővítését szolgálták. A bőséges
tájjelegű ételek, italok és a jó zene mindig kitűnő hangulatot biztosított.

A marosvásárhelyi  jubileumi XX. Földmérő Találkozó is  pontosan illeszkedett  a  röviden
bemutatott  közösségi  terünkbe.  Rendezvényünk  székhelye  a  Hotel  Continental  jó  házigazdának
bizonyult, kifogástalanul látta el az elszállásolás és ellátás feladatait.

Találkozónk programja a következőképpen alakult:
A csütörtök (május 23.) délutánt az érkezés, ahhoz kapcsolódó adminisztratív teendők és a

környezet megismerése foglalta le. A regisztráció során a közel 110 résztvevő (76 anyaországi és 36
erdélyi) megkapta a jubileumi rendezvényünk csomagját, amely a hagyományos tartalom mellett
névre szóló „JUBILEUMI EMLÉKLAP”-ot, az EMT FSz és az MFTTT által közösen kiadott „I-
XIX.  Földmérő  Találkozó  2000-2018  FOTÓALBUM  Budapest  2019”  kiadványt  és  egy  „XX.
Földmérő  Találkozó,  2019.  május  23-26.,  Marosvásárhely”  feliratú  hagyományos  földmérői
söröskorsót tartalmazott.

Péntek (május 24.) a tudománynak és az azt követő lazításnak, szórakozásnak a napja volt.
Tudományos konferenciánk színhelye a Hotel Continental első emeleti konferenciaterme volt, ahol
az előadások, az azokat követő szakmai megbeszélések és viták alkották találkozónk tudományos
részét. Kezdéskor a dr. Ádám József akadémikus, az MFTTT elnöke; dr. Köllő Gábor, az EMT
elnöke;  dr.  Makkai  Gergely,  Marosvásárhely  alpolgármestere; dr.  Csegzi  Sándor,  az  EMT



Marosvásárhelyi Fiókszervezetének elnöke és dr. Ferencz József, a FSz elnöke, összetételű elnökség
elfoglalta helyét. Dr. Ferencz József röviden köszöntötte a tisztelt résztvevőket, majd megnyitotta a
konferencia munkálatait. Bemutatta az elnökség tagjait, akik sorra köszöntötték a konferenciát. A
rövid protokolláris  kezdés után dr.  Ferencz József kérésére a  konferencia résztvevői egy perces
néma felállással adóztak az időközben sorainkból végképp távozott anyaországi és erdélyi magyar
földmérők  emlékének.  Megköszönte  a  tiszteletadást,  majd  bejelentette,  hogy  a  2019.  évben  a
MÁRTON GYÁRFÁS EMLÉKPLAKETT-et az anyaországi dr. Csemniczky László és az erdélyi
Budaházy  Endre  László  kapták,  az  emlékplakettek  átadására  az  MFTTT 32.  Vándorgyűlésén,
Békéscsabán kerül sor. E jubileumi találkozónk alkalmából az EMT elnöksége és a FSz vezetősége
TISZTELETBELI  EMT  TAG  címet  adományozott  dr.  Csemniczky  Lászlónak.  A  méltatás
felolvasása után dr.  Köllő Gábor átadta  a  tiszteletbeli  tagságról  szóló oklevelet  dr.  Csemniczky
Lászlónak, aki a gratulációk fogadása után röviden megköszönte e rangos kitüntetést.

E megható és felemelő epizód után elkezdődött a konferencia tudományos része, amelynek
fő témája:  Az aktuális földmérési feladatok optimális megoldása: megvalósítandó cél és elérhető
sikerforrás, amely keretében három altémát érintettünk:

- A megrendelők igényei és a földmérők lehetőségei közti egyensúly kialakítása
- Feladatra szabott új, hatékony megoldások kidolgozása és alkalmazása
- Megoldott feladatok és eredmények.

Ezzel  a  témaválasztással  tovább  folytatjuk  az  évekkel  ezelőtt  megfogalmazott  célkitűzésünk
megvalósítását, folyamatosan követve találkozóinkon a szakmánkat érintő műszer, és informatikai
újdonságokat,  azok  által  felkínált  alkalmazható  lehetőségeket,  valamint  azok  alkalmazásával
elérhető  eredményeket.  Erdélyi  magyar  földmérőként  csak  szakmai  színvonalunk  állandó
emelésével tudjuk az általunk remélt vagy várt eredményeket elérni. Ennek a lehetőségnek nincs
alternatívája. 

A délelőtti  munkálatok  levezető  elnöke  dr.  Ferencz  József  sorra  felkérte  az  előadókat
előadásaik megtartására. Sorrendben Ádám József, akadémikus: Eötvös Loránd a 2019. év Európai
Földmérője, Földváry Lóránt: A műholdas gravimetria helyzete az Eötvös jubileumi évben és Buga
László:  Száz éves az önálló magyar katonai térképészet című előadásait követték figyelemmel a
résztvevők. Az előadások elhangzása után jól megérdemelt kávészünet következett. A szünet utáni,
az időeltolódás miatt a levezető elnök módosította a programot és felkérte Rákossy Botond Józsefet
És  mégis  mozog a  Föld! című előadásának megtartására, melyet  követően  a  délelőtti  ülésszak
munkálatait  befejezettnek  nyilvánította.  Következett  a  Teleki  Téka  és  Bolyai  Múzeum  időhöz
kötött, szervezett látogatása, amely emelte konferenciánk tudományos színvonalát.
Az ebédre a Hotel Continental éttermében, jó hangulatban, kellemes légkörben került sor.

 A délutáni  ülésszak  levezető  elnöke  dr.  Mihály  Szabolcs  volt.  Sorra  adta  át  a  szót  az
előadóknak, akik további érdekes, a konferencia tematikájához kapcsolódó négy előadást mutattak
be,  a  következő  sorrendben:  Varga  Norbert:  25  év  az  államhatár  szolgálatában,  Siki  Zoltán:
GeoEasy, Geodéziai számítások szabadon, Kolesár András: Térinformatikai adatok verziókezelése,
Homolya András: Árvizek és szintezések Magyarországon, Sasi Attila: A nemzetiségi helyszínnevek
hivatalos használata Magyarországon, maj a kávészünetet követően további érdekes, a konferencia
tematikájához kapcsolódó három előadás bemutatására került sor, a következő sorrendben: Sulyok
Ádám:  Hőlégballonok  repülési  útvonalának  meghatározása  mobiltelefonok  GPS-vevőjével:  első
eredmények, Erdélyi Marcell: Technológiánkban alkalmazott, folyamatosan felújított PhotoModeler
programrendszer az új, hatékony szakmai megoldásaink forrása, Ferencz József: A MASTER CAD
Kft termék előállítási lehetőségei és a megrendelők igényei közötti kapcsolat. A rendelkezésünkre
álló véges időt figyelembe véve a levezető elnök megköszönte az előadóknak és a hallgatóságnak a
példás együttműködést és befejezettnek nyilvánította a délutáni ülésszak munkálatait.  Ezután dr.
Ferencz József értékelte a tudományos konferencia munkálatait, kiemelve a tényt, hogy a délelőtti
és délutáni “telt házas” ülésszakokon a kitartó és érdeklődő résztvevők végig figyelemmel kísérték
az elhangzott előadásokat. Ezután megköszönte az előadások szerzőinek és előadóinak munkáját,
valamint  a  résztvevők  együttműködését,  kitartását,  majd  kiemelten  megköszönte  a  szervezők
eredményes  munkáját.  Az  esti  díszvacsorához  mindenkinek  kellemes  kikapcsolódást  és  jó



szórakozást kívánva bejelentette a találkozó tudományos munkálatainak befejezését.
A szórakozást  a  konferencia  utáni,  hagyományos  esti  díszvacsora  biztosította  amelyet  a

Cezar  étteremben  rendeztük,  barátságos,  mindenki  által  elismert,  jó  hangulatot  és  szórakozást
biztosító  körülmények  között.  A minden  igényt  kielégítő,  barátságos,  tágas,  terem,  a  DJ  által
szolgáltatott zene, ízlésesen terített asztalok, figyelmes, gyors és szakszerű felszolgálás, minőségi
ételek és italok képezték a jó hangulat előfeltételeit.  A díszvacsora kezdetekor, bevezetőként dr.
Ferencz József és dr. Ádám József emelvén poharaikat, köszöntötték a díszvacsorán megjelenteket,
majd  kezdetét  vette  a  szórakozás.  Az  est  külön  fénypontjaként  a  nyárádszeredai  Kisbekecs
Néptáncegyüttes  közép-erdélyi  táncokat  mutatott  be.  Népi  táncbemutatójukat  kitartó  tapssal
jutalmazta  a  közönség.  A közös,  hajnalig  tartó,  hangulatos  szórakozással  sikerült  levezetni  a
tudományosság kötöttségeit.

Szombat (május 25.) az egész napot kitöltő szakmai kirándulásunk napja volt. Reggel, borús,
esőre  álló  időben,  két  autóbusszal  indultunk  Marosvásárhelyről.  Első  megállónk  a  gernyeszegi
Teleki-kastélynál  volt,  ahol  gróf  Teleki  Kálmán  fogadott  minket  és  objektív  okok  miatt  csak
kívülről mutatta meg a kastélyt, majd az ahhoz tartozó park fa különlegességeit ismertette. Rövidre
sikerült kastély látogatásunk után indultunk Marosvécs felé. Itt mellénk szegődött a szerencse. A
Kemény-  kastély  bejáratánál  báró  Nagy  Kemény  Géza  pálinkával  fogadott  minket,  röviden
elmesélte  a  kastély  történetét  és  mostani  helyzetét,  majd  végigvezetett  a  kastély  látogatásokra
előkészített termein, szakszerű magyarázatokkal szolgálva. A Kemény-kastély kertjében dr. Ádám
József és dr. Ferencz József közösen helyezték el a tisztelet és emlékezés koszorúját a Vass Albert
emlékműnél. Ezt a felemelő mozzanatot a Székely Himnusz eléneklésével zártuk. Innen indultunk
tovább  Erdőszentgyörgy  felé,  ahova  megérkezve  a  Vigadó  Étteremben  udvariasan  felszolgált,
ízletes ebédet fogyasztottunk el. Ebéd után a Rhédey-kastélyt látogattuk meg, ahol alkalmunk volt
megtekinteni  a  Bözödújfalu  tragédiáját  bemutató  kiállítást  is,  majd  a  műemlék  református
templomot csodálhattuk meg. E tartalmas program után indultunk Kelementelke felé, ahol a Petry
pincészet személyzete fogadott minket. Az utazásunk után jól jött a borkóstolásra előkészített sátor
alatti pihenés, öt fajta nemes bor kóstolásával egybekötve, amit a pincemester érdekes és színes
ismertetője tett érdekesebbé. A borkóstolás befejeztével indultunk Marosvásárhely felé, ahova kissé
fáradtan,  de  sok élménnyel  gazdagodva tértünk vissza.  Szakmai kirándulásunk tovább bővítette
honismereti felkészültségünket.

Vasárnap (május13.) az elköszönés és hazaindulás napja volt.
Találkozónkat  értékelve  elmondhatjuk,  hogy  ismét  egy  sikeres  földmérő  rendezvényen

vettünk  részt,  ahol  konkrét  szakmai  helyzetismertetéseket  és  eredményeket  bemutató  tartalmas
előadásokat  hallgathattunk,  jól  sikerült  baráti  vacsorán szórakoztunk és a  szakmai kirándulással
egybekötve hasznos napokat töltöttünk együtt. Kihasználom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
mindenkinek mindenért, ami elősegítette e jubileumi XX. Földmérő Találkozó sikeres szervezését
és megvalósítását.

Dr. Ferencz József
az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke


