
Dobróka Mihály, a műszaki tudomány doktora, a Geo
fizikai Tanszék vezetője a tanszék ajándékát méltató 
szavak kíséretében nyújtotta át Steiner professzor úr
nak. A résztvevők közül többen rövid köszöntővel csat
lakoztak a pezsgős koccintás keretében kinyilvánított

jókívánságokhoz, további alkotóerőben, egészségben 
eltöltendő éveket kívánva az ünnepeknek.

Túrái Endre,
az MGE Észak-magyarországi Csoport

titkára

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI
A Magyar Geofizikusok Egyesületének keretében 

működő Szeniorok Bizottsága 2002. május 23-án baráti 
találkozót rendezett, amelyen 40 tagtársunk vett részt. 
Az eddigi évektől eltérően az összejövetelnek a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) adott 
otthont. Dr. Bodoky Tamás, az ELGI igazgatója és 
egyben a Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöke 
szívélyes szavakkal üdvözölte a megjelenteket, és rend
kívül érdekes, vetített képes előadást tartott az Intézet 
munkájáról, életéről és terveiről. PÁLYI András, a Ma
gyar Geofizikusok Egyesületének titkára is megtisztelte 
jelenlétével a baráti találkozót. Dr. Szabadváry László 
és dr. SÍPOS Zoltán tagtársunk levélben üdvözölte a 
résztvevőket.

Dr. Baráth István igazgatóhelyettes vezetésével meg

tekintettük az ELGI geofizikai műszergyűjteményét, amely 
néhány napja nyílt meg az ELGI székházában, és amely 
bemutatja a magyar geofizikai kutatás eszközeit a kezde
tektől fogva.

A baráti találkozó sikeréért az említetteken kívül kö
szönet illeti Hegybíró Zsuzsannát, aki volt szíves meg
jelenni az összejövetelen a Magyar Geofizikusok Egye
sülete ügyvezető titkárának, BellÉR Évának képvisele
tében. Köszönjük továbbá a Magyar Geofizikusokért 
Alapítvány anyagi támogatását, amelynek segítségével a 
találkozó résztvevőit szerény vendéglátásban részesít
hettük.

Aczél Etelka, 
a Szeniorok Bizottságának elnöke

m f t - m g e  t ú r a

A M agyarhoni Földtani Társulat és a M agyar G eofizikusok Egyesülete 
földtani és kultúrtörténeti túrát szervez a Felvidékre 

2003. augusztus 2 2 -2 9 . között.
A részleteket a Magyar Geofizika következő szám ában ism ertetjük. 

M ivel a költségek a létszám tól is függnek, kérjük az érdeklődők jelen tkezését 
a M agyarhoni Földtani Társulat titkárságán: 

tel.: (1)201-9129, e-m ail: m ail.m ft@ m tesz.hu 
Földtani túravezető: dr. V itá l is  G yörgy, túraszervező: Sz. dr. K il é n y i Éva

102 Magyar Geofizika 43. évf. 3. szám
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