
Ezt követően Rezessy Géza ismertette a közgyűlésen 
lezajlott tisztújítási szavazás eredményét. 95 leadott szava
zatból 94 volt érvényes. Első alelnöknek az érvényes sza
vazatok 65%-ával ÁB ELE Ferencet (MÓL Rt. KTD) válasz
tották meg. A titkári pozícióra PÁLYI András (MÓL Rt. 
KTD) került megválasztásra, az érvényes szavazatok 67%- 
ával. Molnár Károly (nyugdíjas) 100%-os választási 
eredménnyel nyerte el a Felügyelő Bizottság elnöki tisztét. 
A Felügyelő Bizottság tagjaira érkezett 151 érvényes sza
vazat 45%-ával Jánvári János (ELGI) és 42%-ával Hegy
bíró Zsuzsanna (ELGI) lett a Bizottság tagja. A Magyar 
Geofizika főszerkesztője ismét Bodoky Tamás (ELGI) 
lett, a 93 érvényes szavazat 57%-ával.

Tóth József leköszönő elnök megköszönte a munkát és 
átadta helyét Bodoky Tamásnak, aki ettől a naptól kezdve 
egy éven át a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnöke.

Bodoky Tamás zárszavában a kiüresedő egyesületi élet

ről beszélt. Arra tett ígéretet, hogy megpróbálja ennek a 
helyzetnek a megváltoztatását, mert még emlékszik azokra 
az időkre, amikor az Egyesületben pezsgett az élet és jó 
volt idejönni. Ezt kellene újra visszahozni, bár ez valószí
nűleg egy hosszabb folyamat eredménye lehet csak.

Befejezésül megköszönte az előtte „szolgálók” munkáját 
és gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek.

Az új alelnök élt a szólás lehetőségével. Ábele Ferenc 
kifejezte reményét és bizalmát a stabilizálódó gazdasági 
helyzetben, ami segít majd a céljaink megvalósításában.

Bodoky Tamás elnök megköszönte a részvételt és a 
közgyűlést bezárta.

A közgyűlési beszámolót a magnófelvételről 
Bellér Éva által készített emlékeztető alapján 

Pályi András állította össze. A fényképeket 
idén is Vámos Judit készítette

KOSZORÚZÁS EÖTVÖS HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁN
Intézetünk alapítója és névadója, EÖTVÖS Loránd 1919. 

április 8-án hunyt el. Halálának évfordulóján a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és a Magyar Geo
lógiai Szolgálat munkatársainak képviselői a Kerepesi 
temetőben levő simái fejezték ki tiszteletüket a világszerte 
ismert magyar tudós emléke előtt.

BODOKY Tamás, az ELGI igazgatója, a Magyar Geofizi
kusok Egyesületének elnöke emlékezett meg arról a tudós

ról, aki emberi és tudósi nagyságával valamennyiünk 
számára példaképül szolgálhat. A sírra az ELGI és az MGE 
nevében BODOKY Tamás, valamint a Magyar Geológiai 
Szolgálat nevében Farkas István főigazgató helyezte el a 
tisztelet és a megemlékezés koszorúit.

Tóth Lajos 
(Fotó: Kakas Kristóf)

A koszorúzás résztvevőinek egy csoportja (balról jobbra: Kakas Kristóf Farkas István, Szabó Zoltán, 
Szeidovitz Győzőné, Németh Lajos, Baráth István, Osgyáni László, Jánvári János, Tóth Lajos,

A czÉL Etelka)
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