
meg az előző számban. Az Elnökség kifejezte azt az 
óhaját, hogy a vándorgyűlésen minél több iíjú szak
ember ismételje meg előadását.

4. Az EAGE konferenciára készülő MGE
poszter

HEGYBÍRÓ Zsuzsanna bemutatta az ELGI-ben ké
szülő poszter részletes tervét, valamint az elkészült 
szöveges részeket. A poszteren szereplő, a tagság 
zömét adó intézmények képviselőinek lehetősége 
volt az általuk beküldött anyag alapján készített rövid 
cégismertetők átnézésére, javítására.

5. A tagnyilvántartás adatainak felújítása

Az ezzel kapcsolatos döntésről azóta minden tag
társunk értesült, hiszen megkapta azt a rövid kér
dőívet, amely a felújítás alapja lesz. Úgy gondoljuk, 
hogy nem túl gyakran zavarjuk tagtársainkat ilyes
mivel, most viszont már nagyon időszerű volt.

6. A vándorgyűlés

Ami az előkészítést illeti, erről is múlt időben 
kellene beszélni, hiszen az 1. körlevelet mindenki 
megkapta és amire a Magyar Geofizika megjelenik, 
már a jelentkezési határidő is lejárt. Reméljük, hogy 
sok tagtársunkkal és a Magyarhoni Földtani Társulat 
számos képviselőjével fogunk találkozni Kerekegy
házán.

7. Egyebek

Sokan talán azt hiszik, hogy ez a napirendi pont 
kisebb jelentőségű ügyeket takar. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy a napirend összeállítása és az 
ülés időpontja között is történnek dolgok és ezeket 
sürgősen meg kell tárgyalni. Most a következők 
kerültek sorra:

—  H a jn a l  Zoltán tiszteleti tagunk előadásának  
időpontja,

— néhány tagfelvételi kérelem,
-— néhány kilépés,
— új jogi tag felvétele (Geopolita Kft.).
Az új Elnökség az átlagosnál több feladattal találta 

magát szemben ezen az első ülésen. Kissé elhamar
kodott lenne most azonnal véleményt mondani a 
végzett munkáról, de reméljük, a nagy őrségváltás 
nem okoz majd zökkenőt.

Bár nem szokás a Magyar Geofizikában köz
vélemény-kutatást végezni, most mégis örülnénk 
annak, ha legalább néhányan véleményt monda
nának, igénylik-e az ilyen beszámolót, mit csinál
nának máshogyan.

Az ülésről magnófelvétel alapján készített és fény
képek nélkül kilencoldalas emlékeztető a Titkár
ságon, illetve minden területi csoportnál megtalál
ható.

Verő László 
titkár

AZ ELNÖKSÉG JÚNIUS 26-1 ÜLÉSE

Az Elnökség első napirendi pontként a vándor- 
gyűléssel foglalkozott. Remélhetőleg a beszámoló 
megjelenésekor már csak rossz emlék lesz az, hogy 
néhány nappal a határidő lejárta előtt ugyancsak gyér 
volt a jelentkezés, részvételre és előadásra egyaránt. 
A Magyar Geofizikusokért Alapítvány támogatása 
lehetővé teszi, hogy az Ifjú Szakemberek Ankétján 
sikerrel szereplők közül többen a vándorgyűlésen is 
számot adhassanak munkájuk eredményéről. Az El
nökség legrészletesebben a régió geofizikai egye
sületei vezetőinek találkozójával foglalkozott, ame
lyet az American Geophysical Union anyagi és erköl
csi támogatásával a vándorgyűléssel párhuzamosan 
fog megrendezni az Egyesület, Sz a r k a  László irá
nyításával. Szinte valamennyi meghívott jelezte már

részvételét, így a siker már csak rajtunk múlik. 
Érdekes, mindenki számára vonzó napirendet kell 
ehhez összeállítanunk. Az már eldőlt, hogy a talál
kozó budapesti programjának helyszíne a Magyar 
Geológiai Szolgálat tanácsterme lesz, de a részt
vevőknek módjuk lesz meglátogatni az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetet és a Magyar Állami 
Földtani Intézetet is.

A második napirendi pont a European Association 
of Geoscientists & Engineers amszterdami konfe
renciájáról szóló beszámoló volt. A társult egye
sületek bemutatkozására készített egyesületi posztert 
tagtársaink már a Titkárságon láthatják. A szóbeli 
bemutatkozás — amelyre végül Egyesületünkön kí
vül csak a Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft
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für Erdői und Kohlé vállalkozott — anyagát az 
EAGE meg is szeretné jelentetni, ehhez csak össze 
kell állítanunk. Előbb-utóbb ez is meg fog történni. 
Amszterdamban kaptunk tájékoztatást arról, hogy 
Genf után Lipcse, majd Skandinávia, talán Helsinki 
lesz a konferencia színhelye, ezután Dél-Európa — 
Spanyolország vagy Franciaország — következik, a 
jubileumi rendezvényre viszont Hollandiában kerül 
majd sor, 2001-ben. Az EAGE-konferenciával 
együtt megrendezett SPWLA-szimpózium alkalmat 
adott az európai vezetőkkel való találkozásokra. A 
Budapest Chapter tevékenységével kapcsolatban el
hangzott kifogásokat a New Orleans-i konferencián 
részt vevő tagtársaink — C s á s z á r  János és F e - 
r e n c z y  László — tisztázták és erről az Elnökségnek 
beszámoltak.

Teljessé vált a bizottságok vezetőinek névsora. A 
Jelölő Bizottság elnöke JESCH Aladár, a Környe
zetvédelmi Bizottságé PATTANTYÚS-Á. Miklós, a 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságáé Sz a r k a  Lász
ló, a Szavazatszedő Bizottságé R e z e s s y  Géza, a 
Tudományosé pedig MÁRTON Péter. Ahol a te
vékenység ezt szükségessé teszi, az elnökök már meg 
is kezdték a bizottság tagjainak felkérését.

Az Elnökség két utazási támogatás ügyében dön
tött. SÁTORI Gabriella egy Japánban tartott konfe
rencián, P a t t a n t y ÚS-Á. Miklós pedig az EEGS 
konferencián való részvételhez kapott 150 000, il
letve 70 000 Ft támogatást. A konferenciákhoz kap
csolódó szakmai tevékenységen túl élménybeszá
molót is várunk támogatott tagtársainktól.

Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy a kért 
tervek közül csak kevés érkezett be. így az Egyesület 
éves elképzeléseit csak hiányosan lehetne össze
állítani, inkább várunk még, de azért jó lenne a 
terveket minél előbb megkapni.

Fellapoztuk az 1994. május 10-i elnökségi ülés 
jegyzőkönyvét. FERENCZY László 3 évre kapta azt 
a megbízást, hogy az Egyesületet az MGSZ Földtani 
Tanácsában képviselje. F e r e n c z y  László eleget tett

vállalt kötelezettségének is és röviden beszámolt 
arról, ami a Tanács legutóbbi ülésén történt, 
kiemelve azt, hogy többen, köztük ő maga is fel
vetette az állam földtani feladatainak megoldására 
szánt költségvetési támogatás elégtelenségét, az in
tézményen belüli elosztás problémáit és az éves 
beszámoló gazdasági részének hiányosságait.

Az egyesületi szakértői engedélyek kérdése a ka
marai törvénnyel kapcsolatban merült fel. Tagtár
saink már az előző számban olvashatták a bányász 
kollégák által megfogalmazott felhívást, amely a 
várható változásokkal és esetleges teendőinkkel fog
lalkozott.

Az Egyebek között ismét sok minden szóba került. 
Új tisztségének megfelelően az MTESZ Környe
zetvédelmi Bizottságába PATTANTYÚS-Á. Miklóst 
delegálja az Egyesület. Az Elnökség levélben gra
tulál H o r v á t h  Ferencnek a Geological Society of 
America tiszteleti tagjává való megválasztásához. A 
hírt egyébként T a r i Gábortól kaptuk, aki az előbb 
említett egyesület alelnöke. N é m e t h  Tamás, aki Sah 
Laké Cityben van az egyetemen, vállalta, hogy segít 
az Észak-Amerikában tartózkodó magyar geofiziku
sok felderítésében, vele tartjuk a kapcsolatot. Döntés 
született arról, hogy elkészíttetjük az Egyesület hon
lapját. Információt küldtünk egy francia intézmény 
felkérésére a magyar felsőfokú geofizikus képzésről. 
Az MT ’97 szervezésében döntő lépés lesz az EAGE 
Business Office képviselőinek július 10. és 12. közti 
látogatása, sok kérdésre kell majd választ találnunk. 
Az MTESZ egyesületi szóvivők első megbeszélésén 
V e r ő  László vett részt és az ott elhangzottak alapján 
javasolta, hogy Egyesületünk életéről az eddiginél 
több tájékoztatást adjunk az MTESZ számára is.

Az ülés hivatalos része egy kissé kiábrándító 
bejelentéssel ért véget. A titkárság közlése szerint az 
adatlapoknak csak mintegy 30%-a érkezett vissza. 
Ez kevés, de tagtársaink még pótolhatják a mu
lasztást.

Verő László

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

1996. május 15-én rendeztük meg a szeniorok 
szokásos évi baráti találkozóját a Magyar Geofiziku
sok Egyesületében. Az összejövetelen 44 tagtársunk 
vett részt. Az Egyesület vezetői is megtisztelték 
jelenlétükkel a rendezvényt: ORMOS Tamás egye
sületi elnök nevében Verő László egyesületi titkár 
üdvözölte a vendégeket. Megjelentek az összejö

vetelen KÉSMÁRKY István és PÁLYI András alel- 
nökök is.

A klubdélután jó hangulatban, baráti beszélge
téssel telt el. Köszönet illeti a rendezvény sikeréért 
a Magyar Geofizikusokért Alapítványt, valamint 
BELLÉR Évát, a Magyar Geofizikusok Egyesüle
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