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K e d v e s  K o l l é g a n k  é s  K o l l é g á k !ő

Most egy speciális témában írok körlevelet, az öregdiák mozgalomról szólnék.

Minden felsőoktatási intézmény számára fontos a volt hallgatóival való kapcsolat ápolása. Erre a 
célra jöttek, jönnek létre az öregdiák szerveződések, vagy ahogy ma egyre több helyen latinosan 
emlegetik, az ALUMNI egyesületek, mozgalmak. Ezek nem igazi szervezetek, inkább csak laza, a 
kapcsolatok ápolására szolgáló szerveződések. Egyik ágának tekinthetjük a közösségi portálokon 
(iwiw, Facebook, stb.) létrehozott csoportokat is.

Ebben a levélben kicsit részlehajló módon a székesfehérvári GEO-s változásokról szeretnék írni. 
Aki máshol szerezte végzettségét, az a saját Alma Materének honlapján talál hasonló oldalakat. (Pl. 
BME http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=2&pText=2_0)

A GEO-ban már egyszer korábban is belevágtunk ebbe a szervezésbe, ami sajnos részben technikai 
okok miatt elhalt. (Elment az a kolléga, aki a honlap hasonló témájú oldalát fejlesztette, és nem 
maradt utána dokumentáció.) Most azonban nagy lendületet vettünk. Ugyanis az Egyetem karainak 
összefogásával  egy  sikeres  TÁMOP  pályázat  komoly  anyagi  forrásokat  biztosított  arra,  hogy 
kifejleszthessünk egy olyan rendszert, mely alkalmas lesz hosszú távon erre a feladatra. Így indult el 
az NymE ALUMNI szervezése. Ez mind a 10 jelenlegi kar számára biztosít "terepet". Amikor majd 
regisztráltok ezen az oldalon,  akkor a végzettség oldalon megjelölve a GEO-t és az ott  végzett 
szakot, onnan kezdve már valójában csak a GEO-n belüli csoport részesei lesztek a teljes egyetemi 
közösségen belül.

Mit szeretnénk elérni? Az a célunk, hogy kialakuljon egy olyan adatbázis, mely a Székesfehérváron 
végzetteket fogja össze, amely adatok alapján lehet majd évfolyamokat visszakeresni, találkozókat 
szervezni,  barátokat, csoport és évfolyamtársakat elérni,  vagy éppen volt és jelenlegi tanárokkal 
felvenni a kapcsolatot.

Miért fontos ez nekünk, a GEO mai és régebbi oktatóinak? Mert ezen portálon keresztül is tudunk 
kapcsolatokat kezdeményezni, véleményt gyűjteni arról, mi volt a jó a képzésben, illetve mit 
kellene javítanunk. Hisz Ti, a szakma sűrűjében dolgozók ezt valószínűleg már jól látjátok. És itt 
kérhetjük majd segítségeteket is, ha valamire szükség lesz itt a GEO-ban. És elsődlegesen ne az 
anyagiakra gondoljatok - bár annak sem vagyunk ellenére - hanem a közösség erejére.

Kérek, kérünk minden GEO-s végzettségű kollégát, akár földmérő, földrendező vagy szervező 
végzettségű, és akár nappali, levelező vagy továbbképző szakon végzett, REGISZTRÁLJATOK, 
ALKOSSUNK KÖZÖSSÉGET, ALKOSSATOK KÖZÖSSÉGET A GEO-val!

És hogy mindez ne csak virtuális legyen, már most jelezem, hogy az idei GISopen 2011 konferencia 
ideje alatt, március 17-én 14 órakor mindenkit szeretettel várunk a Pirosalma Mater 100-as 
termében, az ALUMNI Kávéházban egy alakuló beszélgetésre.

Jó szerencsét!
Világos a GEO-snak!

    Szepes András, alias Rumcájsz
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