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AZ MGE A BALKÁN GEOFIZIKAI TÁRSASÁG TAGJA LETT
Az elnökség szótöbbséggel meghozott határozata értel

mében a Magyar Geofizikusok Egyesülete felvételét kérte a 
Balkán Geofizikai Társaságba (Balkan Geophysical 
Society — BGS).

A Balkán Geofizikai Társaság Tanácsa a kérelmet ez év 
júniusában Szófiában a BGS 3. rendes kongresszusa alatt 
tartott ülésén megtárgyalta és egyhangú szavazással a Ma
gyar Geofizikusok Egyesületét teljes jogú tagjává fogadta.

A Balkán Geofizikai Társaság, amely egyesületek egye
sületeként működik, egyéni tagsággal nem rendelkezik. 
Tagjai Albánia, Bulgária, Görögország, Románia, Törökor
szág és Jugoszlávia nemzeti geofizikai egyesületei.

A BGS háromévenként tartja kongresszusát, amelyet 
rendszerint szakmai kiállítással kapcsol össze. A kongresz- 
szus helyszíne sorba megy a tagországokon. Egy kongresz- 
szuson általában 300 körüli a résztvevők száma. A BGS 
kongresszusaira az EAGE, illetve az SEG kiemelten odafi- 
gyei.

A BGS szaklapját jelenleg Isztambulban szerkesztik.
A Balkán Geofizikai Társaság alapszabályát, tevékeny

ségét és lapját a jövőben részletesebben is ismertetni fog
juk.

Bodoky Tamás
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A szakmai ankét az elnökség által kezdeményezett, 
konkrét szakterülethez kötődő „szatellit” rendezvények 
sorában a 2 . volt (a miskolci inverziós ankétot követte). 
Annak ellenére, hogy az ankét időpontja már beleesett a 
nyári szünidőbe és annak ellenére, hogy a szakmai téma 
eléggé speciális volt (radiometriai alkalmazások és rekulti
vációs geofizika), a szervezőket is meglepő nagy érdeklő
dés mutatkozott. Ez megnyilvánult a résztvevők számában 
is, amely 41 főt tett ki.

A délelőtti program a budapesti intercity késése miatt 
kb. fél órás csúszással indult, de ez nem okozott problémát. 
Az előadások a MECSEKÉRC Rt. Környezetvédelmi Bázi
sának tárgyalótermében folytak, amely zsúfolásig megtelt. 
Az előadásokat élénk szakmai viták, konzultációk követték. 
Egyesületünk elnöke felajánlotta, hogy amennyiben az 
előadók írásban is összefoglalják mondandójukat, a Ma
gyar Geofizika az ankét anyagát egy tematikus számban 
megjeleníti.

Ebéd ki-ki alapon a közeli hangulatos Markó csárdában 
volt, illetve a MECSEKÉRC Rt. vezetésének utolsó pilla
natban történt hozzájárulása alapján a társaság „szerencsé
sebbik” felét a Mecseki Csoport vendégül látta.

Ezután folytatódott a szakmai program. Először a Kör

nyezetvédelmi Bázis laboratóriumaiban tettünk szakmai 
bemutatóval egybekötött látogatást, majd a bányavizek 
uránmentesítését végző Bányavízkezelő Üzemet kerestük 
fel. A szakmai program zárásaként terepjárókkal az urán
feldolgozási zagytározókon tettünk látogatást, ahol gőzerő
vel folyik a rekultiváció, Magyarország legnagyobb kör
nyezetvédelmi beruházása. Az ekkorra már kb. a felére 
fogyatkozott társaság kitartását a látottak bőségesen kárpó
tolták: korábban a titkosság, jelenleg a veszélyhelyzet miatt 
szigorúan zárt területet ismerhettek meg. A szakmai prog
ram a zagytéri Kémiai Víztisztító Üzem meglátogatásával 
végződött.

Ekkor már jócskán előrehaladt az idő, a vendégeket 
mikrobusszal segítettük ki a vasútállomásra.

Az ankét iránt megmutatkozó érdeklődés igazolta az el
nökség kezdeményezésének életrevalóságát, a Mecseki 
Csoport pedig újra bebizonyította, hogy különleges szak
mai csemegével tud szolgálni az érdeklődő tagtársak szá
mára.

Várhegyi András, 
az MGE Mecseki Csoportjának elnöke

TÁJÉKOZTATÓ AZ MGE ÉS A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT 
ALAPÍTVÁNY JAVÁRA FELAJÁNLOTT 1%-OK 

FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Ezúton szeretnénk eleget tenni a közhasznú szervezetek
re és közhasznú alapítványokra vonatkozó azon előírásnak, 
miszerint a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyar 
Geofizikusokért Alapítvány javára felajánlott és a megfelelő 
igazolások után az APEH által átutalt évi jövedelemadóból

számunkra felajánlott 1 %-ok felhasználását az írott sajtó 
útján is közzé kell tenni.

Mint adakozóink előtt ismeretes, a Magyar Geofizikusok 
Egyesületének Elnöksége és a Magyar Geofizikusokért 
Alapítvány kuratóriuma megegyezett abban, hogy jótevő-
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