
MGE

TISZTELET AZ ÉVEKNEK
Sok szeretettel köszöntjük szenior tagtársainkat, különös tisztelettel azokat, akik idén kerek évfordulós 

születésnapot ünnepeltek. Sokan közülük ma is aktívan részt vesznek az egyesület életében és a geofizikai 
kutatásokban. További sok sikert, sok örömet, derűs, békés hétköznapokat, Jó egészséget és szép ünneplést 
kívánunk Mindannyiuknak.

Köszöntjük

80. születésnapja alkalmából 
Balogh Aladárt,
Dr. GÖŐZ Lajost,
HOBOT József bányageológust,
MARKÓ László geofizikust,
TRENKA Sándorné matematika-fizika szakos tanárt;

75. születésnapja alkalmából
Dr. ACZÉL Etelka geofizikust,
BARTH A Lajost,
ELSHOLTZ László geológust,
GADÓ Károly geofizikust,
Dr. Gereben Lászlónét,
GERZSON István geofizikust,
KOVÁCS Ferencné technikust,
RÓZSÁS Lászlót,
RUMPLER János geofizikust,
SÉDY Lórándné geofizikus technikust,
SZARKA Rudolf geofizikust,
SZERECZ Ferenc geológust,
SZUNYOGH Ferenc villamosmérnököt,
TENKEI Sándor geológust,
Dr. VERŐ József geofizikust;

70. születésnapja alkalmából
BARANYAI Pál villamos üzemmérnököt,
CZIPÓ Lászlót,
Dr. DERES János bányageológus mérnököt,
Dr. KOMLÓSSY György geológust,
LANTOS Miklós geofizikust,
MADAI László bányageológust,
Dr. SZALÓKI István geofizikust,
Dr. SZEIDOVITZ Győző geofizikust.
Kérjük, erejükhöz mérten támogassák továbbra is a hazai geofizika ügyét!

A Magyar Geofizikusok Egyesülete nevében 
Hegybíró Zsuzsanna
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A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI
A Szeniorok Bizottságának 2008. évi tanulmányi kirán

dulására szeptember 10-én, kellemes őszi napsütésben került 
sor. A régi-új beszélgető társaságok elhelyezkedtek az autó
buszokban, és a tervezett nyolcórai időpontban elindultunk 
Sümegre. Hosszú utunkat Várpalotán szakítottuk meg, ahol a 
Múzeumkertben kávéval, üdítővel frissíthette magát a társa
ság. Sümegen csatlakoztak hozzánk a Pécsről vonattal érke
zők, így létszámunk 60 főre emelkedett.

Ez évi kirándulásunkon a Dunántúli-közép hegységben 
végzett geofizikai kutatásokkal ismerkedtünk. Az elvégzett 
mérésekről, azok eredményeiről, tanulságairól REZESSY 
Géza tartott vetített képes előadást a MAFI egykori oktató
bázisán. Bemutatta, milyen szerepet játszott a geofizika az 
elmúlt évtizedekben, a földtani megismerésben és a hasz
nosítható ásványi nyersanyagok kutatásában. Az előadás 
nem térhetett ki mindenre, így méltánytalanul maradt ki 
például a mélyfúrási geofizika ismertetése.

Az előadás után megtekintettük az oktatóbázis szom
szédságában feltárt, az ősember kovakő bányászatát bemu

tató szabadtéri múzeumot. A kitermelt árkokat, a régi „bá
nyászati eszközöket” nézegetve talán arra is gondoltunk, 
hogy az emberiség történetében a bányászat örök, a jelen
kor méregzöld szemlélete csak egy múló pillanat.

A Scotti Udvarház kerthelységében kitűnő ebédet fo
gyasztottunk.

Ebéd után a társaság két csoportra vált szét. Az egyik a 
templomokkal ismerkedett. A ferencesek kegytemplomát 
és kolostorát, a templom és a szerzetesrend történetét PAS
CAL atya nagy hozzáértéssel és szűnni nem akaró buzga
lommal ismertette. Ezt követően átsétáltunk a plébánia- 
templomhoz, amelynek falait és mennyezetét a híres oszt
rák festő, Franz Anton Maulbertsch freskói díszítik. A 
hazai barokk művészet egyik legismertebb, 250 éves alko
tását a templom romló állapota veszélyezteti — megőrzésé
re és karbantartására többet kellene áldozni.

IV. Béla a tatárjárást követően kezdte építtetni a sümegi 
várat, amely a török időkben Dunántúl egyik legfontosabb 
központjává vált. A másik csoport idejött fel gyönyörködni
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