Tisztelt Társasági Tagok!

Hosszas mérlegelés után a Magyar Talajtani Társaság Vezetősége a Vándorgyűlés 2020 szervezőivel (NAIK
Erdészeti Tudományos Intézet) egyeztetve úgy döntött, hogy a 2020. szeptember 10-12-re meghirdetett
„Vándorgyűlés2020-Sárvár" a tervezett háromnapos konferenciától eltérően, kevésbé kötött formában,
szabadabban áttervezhető, egynapos "mozaikokban" kerül megrendezésre.
A döntést leginkább az befolyásolta, hogy a vírushelyzet miatt a nagyobb rendezvények megtartása legalább a
nyár végéig bizonytalan, az eseményre regisztrálók valószínűleg az utolsó pillanatig lennének kénytelenek
„kivárni", miként alakul a helyzet. E várakozás ideje alatt a szervezés előre haladása jelentős anyagi felelősség
vállalását, később talán meg nem térülő kifizetéseket igényelne (pl. terembérlet, étkezés, busz foglalások) a MTT
és a NAIK ERTI részéről, melynek kockázatát nem vállalhatjuk. A késői regisztráció eredményezheti azt is, hogy az
előadásokra, poszterekre beérkező anyagok bírálata, a konferencia végső programjának kialakítása csak nyárvégi
rohammunkában lenne kivitelezhető, ami nagymértékben rányomná bélyegét a szervezettségre.
A mindenkori Vándorgyűlések elsősorban a személyes találkozók színterei, ugyanakkor lehetőséget adnak a
fogadó intézmény bemutatására, a helyi talajtani vonatkozású sajátosságok megismerésére, a kutatási
eredmények bemutatására, illetve egy ideje teret adnak a szakértői továbbképzés programjának is.
A fentieket figyelembe véve az áttervezés elsődleges célja volt, hogy a „Vándorgyűlés2020-Sárvár" megtartható
legyen, ugyanakkor biztosítsuk a résztvevők számára a lehető legnagyobb „részvételi" szabadságot (lehetőleg pl.
ne kelljen jó előre szállást foglalni, minimalizáljuk az „összezártságot"), csökkentsük a regisztrációs költséget,
növeljük az esetleg változó feltételekhez való alkalmazkodás lehetőségét, ugyanakkor csökkentsük a szervezők
anyagi kockázatát. A NAIK ERTI-s kollégák már igen sok energiát fektettek a szervezésbe, ezt a „Vándorgyűlés2020
Sárvár" programjának áttervezésekor is figyelembe vettük, ezért pl. a terepi nap programja - némi módosítással
- része a tervezetnek.
A Vándorgyűlés2020 Sárvár „mozaik" program tervezete:
1.

2.
3.

Sárvár, egynapos terepi bemutató (szelvények), valamint megemlékezés Stefanovits Pál, a Társaság
örökös elnöke születésének 100. évfordulójáról. Egyeztetés alatt van a NÉBIH és a NAK
munkatársaival, hogy ez a terepi nap kreditként beszámítható-e a Talajvédelmi szakértői, illetve a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói továbbképzésbe.
A későbbiekben esetleg egy on-line konferencia megszervezése, a meghirdetett Szekciókban
(egyeztetés alatt).
Egy másik, egynapos szakértői továbbképzés, melynek formája, megvalósíthatósága szintén
egyeztetés alatt van.

További részleteket a szervezés előrehaladásával párhuzamosan tudunk majd megosztani a Tagsággal, melyeket
a www.talaj.hu oldalon is azonnal közzé teszünk!
Türelmüket köszönjük!
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