
Elnöki köszönet Bellér Évának ...

is bizonyította életképességét, csökkent létszámmal is. Gra
tulált a kitüntetetteknek, az új alelnöknek, akivel már az 
Ifjúsági Bizottságban is együtt dolgozott, mindennek már 
majdnem 20 éve, amikor is frissen végzett egyetemistaként 
vett részt a munkában. Köszönetét fejezte ki M eskó  profesz- 
szor úrnak bölcs és karizmatikus vezetéséért. A professzor úr 
azon szavakkal kezdte munkáját: ő már annyi mindent kapott 
az egyesülettől, hogy most már ő akar adni. Ezt a mondatot 
választja mottóul. Megszívleli JESCH Aladár szavait, lobbizni 
kell, érdekérvényesítő tevékenységet kell folytatni és azért

küzdeni, hogy a geofizika minél nagyobb elismertséget 
kapjon. Idézte a titkári beszámolóból azt, hogy az idei év 
sem lesz könnyű, egyre nehezebb körülmények között kell 
dolgoznunk. Végül a 2000. évi közgyűlést bezárta.

... és Szikora Hildának

Már napirenden kívül, M eskó  Attila, most már alelnök- 
ként, megköszönte a titkárság dolgozóinak segítőkész 
munkáját.

Verő László

IFJÚSÁGI ANKÉT 2000
Idén március 24-én és 25-én a debreceni Aranybika 

szállóban rendezte meg az Ifjúsági Ankétot a Magyar Geo
fizikusok Egyesületének Ifjúsági Bizottsága. A korábbi 
gyakorlat alapján három kategóriában (elméleti, gyakorlati 
és poszter) tartottak előadást mind geológus, mind geofizi
kus ifjú szakemberek. A rendezvényen 72-en regisztrálták 
magukat, amely a tavalyi rendezvényhez képest visszaesés, 
ám ezt a MÓL résztvevőinek nagyszámú csökkenése 
okozta (tavaly huszonhármán, idén mindössze hatan re
gisztrálták magukat.)

Öröm, hogy a résztvevők számának csökkenése ellenére 
az előadások száma növekedett. Összesen 38 előadás (29 
szóbeli és 9 poszter) vett részt az ankéton. 15 díjat lehetett 
elnyerni: kilencet a kategóriák helyezettjeinek, valamint hat 
különdíjat. A zsűri az elméleti kategóriában megosztott 
harmadik helyet, a gyakorlati és poszter kategóriában pedig 
megosztott első helyet ítélt oda. Gyakorlati és poszter kate
góriában a második díjat nem osztották ki. A nyertes elő
adások címei és előadói a közgyűlésről szóló beszámoló
ban olvashatók.

Az előzetes megállapodás alapján azok a helyezettek, 
akik a Magyarhoni Földtani Társulat tagjai, az MFT-től és 
a Magyar Rétegtani Bizottságtól, azok a helyezettek pedig, 
akik a Magyar Geofizikusok Egyesületének tagjai, a Ma
gyar Geofizikusokért Alapítvány által biztosított keretből 
(100 000 Ft) kapták a jutalmat. A helyezettek között 4 az 
MGE és 7 az MFT tagja. A különbség azért olyan jelentős, 
mivel poszter kategóriában nem indult MGE-tag.

Az Ifjúsági Ankét megrendezéséhez köszönjük az Egye
sület, a Magyar Geofizikusokért Alapítvány, a Magyarhoni 
Földtani Társulat, a Magyar Rétegtani Bizottság, fő szpon
zorunk: a GES Kft. valamint a különdíjak felajánlóinak — 
ELGI, GES Kft., MÁFI, MGSZ és a MÓL Rt. — támoga
tását és segítségét. Külön kiemelem és megköszönöm a 
zsűri munkáját.

Természetesen a rendezvény nem jöhetett volna létre 
Bellér  Éva és Szikora  Hilda segítsége nélkül.

Orosz József

g o n d o l a t o k  a z  if jú s á g i  a n k é t  u t á n  -  n e m c s a k  if jú
e l ő a d ó k n a k

Úgy alakult, hogy az idei Ifjúsági Ankét után még egy 
estét Debrecenben kellett töltenem. A nyüzsgés elmúltával 
— jobb dolgom nem lévén — megpróbáltam összegezni 
tapasztalataimat az egyesület ezen rendezvényével kap
csolatosan.

Elnöki megbízatásom idejére összesen négy ifjúsági an

két esett — és volt szerencsém mindegyiket elejétől végéig 
meghallgatni. Ez persze nem pusztán a véletlen műve volt, 
úgy gondoltam, hogy az ifjúság joggal várhatja el az egye
sület Elnökségétől, hogy figyeljen oda rájuk, hallgassa meg 
őket, — és ismerje meg a feltörekvő nemzedéket, ha csak 
egy kétnapos együttlét során is. Nem csupán a szakmai
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