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A napirendi pontok többségéről kockázatos rész
letesen beszámolni, mert mire a Magyar Geofizika 
megjelenik, a szóban forgó események már leját
szódtak és kiderülhet, hogy a terv és a valóság 
eltérnek egymástól. Ezért a szokásosnál szűksza
vúbb leszek abban a reményben, hogy a valóság 
minden tekintetben felülmúlja majd a terveket.

Első napirendi pontként a vándorgyűlésig hát
ralévő rövid idő alatt elvégzendő teendőket tekintet
tük át, majd ezeket egyeztettük a Magyarhoni Föld
tani Társulattal. Sajnos, nem lehet elégszer ismételni 
azt a kérést, hogy az előadás bejelentés, jelentkezés 
határidejét vegyék komolyan tagtársaink. Nem a 
legkellemesebb feladat egy többé-kevésbé elkészített 
programot, megszerkesztett programfüzetet megvál
toztatni, késve beérkezett előadás kivonatot beil
leszteni.

A „geofizikus egyesületek csúcstalálkozója” volt 
a következő napirendi pont. SZARKA László váratlan 
külföldi útja miatt ugyan nem tudott jelen lenni és a 
legújabb fejleményekről beszámolni, de az előké
születek és a visszajelzések feljogosítanak arra, hogy 
sikeres és emlékezetes találkozóra számítsunk. A 
Magyar Geofizikában részletes beszámoló fog meg
jelenni, ugyanezt megküldjük az EAGE-nek is. Azok 
a tagtársaink, akik részt vesznek a vándorgyűlésen, 
találkozhatnak az egyesületi elnökökkel, hiszen ők 
is részt vesznek majd a baráti találkozón.

Egy későbbi időpontban megrendezendő esemény 
volt a harmadik napirendi pont témája. Az EAGE 
Business Office — ez lényegében az egyesületi tit
kárság — két képviselője július közepén végigjárta 
az MT ’97  helyszíneként szóba jöhető szállodákat, 
részletesen felmérték a technikai lehetőségeket, 
árajánlatot kértek és ennek alapján választanak majd. 
A döntés után az események várhatólag felgyorsul
nak, hiszen alig több mint egy év van csak hátra.

Ezek után talán nem meglepő, hogy negyedik 
napirendi pontként egy decemberben sorra kerülő 
ankét volt a téma. Az Alföldi Csoport KOMMU
NIKÁCIÓ ’96 címmel szervez ankétot, amelynek 
mottója: „Az élet lényege a kommunikáció!” A 
téma: Beszéljük meg: szokások, szabály ok az olajipar 
kutatás-termelési ágazatában.

Az Elnökség elhatározta, hogy TÓTH Géza bácsi
— azt hiszem, ő mindannyiunk számára bácsi volt
— emléktáblájának leleplezésén az Egyesület, ter
mészetesen, képviselteti magát.

Az ELGOSCAR International Kft. kérte jogi tag
ként való felvételét az Egyesületbe, az Elnökség ezt 
egyhangúlag jóváhagyta.

Ezután következett az előző ülésen hozott ha
tározatok végrehajtásának áttekintése. A sok apró 
tennivaló közül kiemelkedett az Egyesület honlap
jának megtekintése, egyelőre még nem a saját szá
mítógépünkön. Mivel az első lépést sikerült meg
tenni az INTERNET-en való megjelenés érdekében, 
remélhetőleg tagtársaink rövidesen már elektronikus 
úton is hozzájuthatnak számos, az Egyesületre vo
natkozó, de egyéb információhoz is. A hozzáférés 
módját azonnal közöljük, mihelyt lehetséges.

Nyolcadik napirendi pont volt az Egyebek. Itt 
hangzott el rövid beszámoló a HUNGEO ‘96-ról, 
döntött az Elnökség egy új tag — CsÉPÁNYi F. 
László — felvételéről, valamint arról, hogy a tag
díjból 60 Ft lesz az EUROPA-GAN Biztosító Rt.- 
nek átutalandó rész és felmerült, hogy védetté kel
lene tenni az MGE rövidítést. SPWLA-rendezvényre 
hazánkban már csak a XXL században kerülhet sor, 
a Felszíni Szakosztály viszont ennél valamivel hama
rabb szeretne egy megbeszélést tartani a bánya- 
kapitányságok képviselőivel a geofizikai kutatások 
során felmerült kérdésekről.

Verő László
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