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Főtitkári beszámoló 
dr. Hámor Géza 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Társulatunk fennállásának 128. munkás évéről szóló beszámolónkat azokra 
való emlékezéssel kezdem, akik sajnos már nem lehetnek körünkben. 1975. 
év során elhunytak J U G O V I C S Lajos, P A N T Ó Dezső, R E N N E E János, K Ö B T V É -

L Y E S S Y István, B A L Y I Károly tagtársaink. Távozásukkal egyformán fájó 
űröket hagytak maguk után: Ök részei voltak a Társulat életének. 

Áldozzunk emléküknek néhány pillanatra néma felállással. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Ami mai közgyűlésünk aktualitását adja, ami kiemeli az egymás után sora
kozó (valljuk be őszintén — nagyon gyorsan sorakozó) évek sorában, 
tény, hogy népgazdaságunk, a szocialista építés jelentős öt évét zártuk az 
1975-ös évvel (mint erre már Elnökünk megnyitójában utalt). 

Szaktudományunk és a földtani-bányászati iparág élete, fejlődése szempont
jából a IV. ötéves tervet jelentősnek, az elért eredmények szempontjából 
kiemelkedően sikeresnek ítélhetjük. A szilárd és nem szilárd halmazállapotú 
ásványi nyersanyagok felkutatása és termelése, ezen belül az energiahordozók 
termelése nagymértékben hozzájárul az ország gazdasági erőforrásainak növe
léséhez, nagy szerepe volt abban, hogy fejlődésünk nem kis nehézségek árán 
de töretlenül haladt előre. Ennek kihatásait gazdasági életünk stabilitására 
úgy érzem e körben nem kell részleteznem. 

Fontos új vonása volt az elmúlt öt évnek, hogy szakmánk, a földtudomány, 
az élet olyan új területeit hódította meg, ahol már korábban is szükség lett 
volna közreműködésünkre. Olyan új szálak, kapcsolatok, sokszor ma még csak 
hajszálerek alakultak ki, melyek a mi belső vérkeringésünket is felfrissítik, de 
jótékony hatásúak egész gazdasági életünk vérkeringésére. 

Egyidejűleg óriási felelősséget, új feladatok tömegét, további erőfeszítések 
igényét is jelenti ez az eredményes öt év: ha a legnehezebb időkben, különböző 
válságok bennünket is meg-meglegyintő szele közepette eredményeket tud
tunk produkálni — akkor ezt, a remélhetőleg most már következő szélcsende-
sebb, nyugodtabb időszakban is — elvárják, megkövetelik és számonkérik 
tőlünk. Munkánk üteme — de legalább hatékonysága — mindenképpen csak 
növekedhet; és mi tudjuk, hogy e követelmények reálisak, az igények megala
pozottak, szellemi, anyagi és eszközbeli feltételeink pedig messzemenően rendel
kezésre állnak e feladatok teljesítéséhez — ha sokszor egyik vagy másik rész
letében hiányosan vagy nem kellő időben is. 

Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha mindannyiunk véleményét kife
jezve kijelentem: úgy érezzük ezekben az eredményekben benne van tagtár-
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saink erőfeszítése, a Társulat egészének munkája, hatása, sajátos eszközű 
együttműködésünk, építő, javító szándékú kritikai észrevételeink, a közösen 
létrehozott tudományos színvonal és a közösség kollektív erejének sodró len
dülete is. 

Nem feladatom természetesen e kérdés részletes taglalása; ez hamarosan 
meg fog történni méltó keretek között az 5 éves tervankéton, ahol meghívott 
aktívák előtt kerülnek e kérdések magasszintű tárgyalásra. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

És most, hogy alátámasszam az előbb elmondottakat, társulati életünk 
krónikájának és adatainak tükrében szeretném bemutatni 1975. évi tevékeny
ségünket. 

A világgazdaságban előállott új helyzet a hazai gazdaságpolitikai intézkedé
sekben is megjelent az elmúlt év során. A Gazdaságpolitikai Bizottság kiemel
ten foglalkozott a hazai energiahelyzet és nyersanyagkutatás problémáival. 
Társulatunk Elnöksége a Központ i Földtani Hivatallal egyetértésben soron
kívüli és intenzív munkával meghatározta ennek alapján a szaktudományi 
egyesületre vonatkozó feladatokat. 

Már 1974. évi programunk egy részét e kiemelt fontosságú feladatok érdeké
ben csoportosítottuk át és nagy súlyt helyeztünk a feladatok szaktársadalmi 
szinten történő széleskörű ismertetésére. 

Kiemelkedő jelentőségű volt e téren a barnakőszén és lignit szerepének újra-
vizsgálata az ország energiaellátása szempontjából. Az Északmagyarországi 
Területi Szakosztály által szervezett és kiemelkedően eredményes lignitanké
tot követően 1975. évi nagyrendezvényünket a jelenleg legnagyobb perspektí
vát nyújtó Nagyegyháza-mányi terület kérdéseinek vizsgálatára fordítottuk. 

Az Északkelet-Dunántúl eocén barnakőszénbányászatát központba állító 
vándorgyűlésünket október 2 — 3-án Tatabányán rendeztük. Az első napon a 
földtani előkutatás helyzetéről, feladatairól, problémáiról és az ÉK-Dunántúli 
eocén barnakőszenek bányatelepítési, közgazdasági, ásványvagyon-védelmi 
kérdéseiről kaptunk áttekintést. Ezt követően a Tatabánya—Nagyegyháza— 
mányi területek földtani-kőszénföldtani-bauxitföldtani-hidrológiai kérdéseiről, 
az Oroszlány-Márkushegyi terület földtani viszonyairól és az aknatelepítés 
vízföldtani-mérnökgeológiai problémáiról, valamint az Esztergom környéki 
lencse-hegyi bányatelepítés földtani kérdéseiről rendeztünk vitát. 

A rendkívülien barátságos környezet — melyért e helyről is hálás köszöne
tünket fejezzük ki a vendéglátó Tatabányai Szénbányák vezetőségének és 
dolgozóinak —, a kiemelkedő színvonalon szemléltetett és dokumentált előadá
sok, nemkülönben tagtársaink aktivitása igen eredményessé, hatékonnyá 
tette a plenáris ülés programját. 

A második napi földtani tanulmányút, melyen az Országos Földtani Kuta tó 
és Fúró Vállalat és az Oroszlányi Szénbánya Vállalat, s részben a Bauxitkutató 
Vállalat vendégszeretetét élveztük, foghatóvá tette az előző napon szerzett 
szakmai ismereteket. 

A vándorgyűlés munkájában részt vevő előadóknak és vendégeknek külön 
kifejezzük köszönetünket, hogy a rendelkezésükre állott rövid idő ellenére 
magas színvonalú, mértéktartó, kitűnő áttekintést nyújtó összefoglalásaikkal 
kiemelték az ÉK-Dunántúli területek döntő szerepét szénalapú energiabázi
sunk fejlesztésében és távlatainak meghatározásában, és melynek kapcsán a 
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kérdés komplex földtani, bányászati, gazdaságpolitikai összetevőit is bemutat
ták. A kérdés komplexitását aláhúzza az a tény, hogy Magyarországon először 
került sor ikertermékes bányászati művelésre, azaz a szén és bauxit együttes 
kitermelésére. 

A vándorgyűlés egyértelmű sikeréhez nagymértékben hozzájárul az, hogy 
Társulatunk konkrét munkával is részt vett ezen kiemelkedő fontosságú 
eredmények megalapozásában. Alkalmi munkabizottságokat hoztunk létre a 
N I M illetékes főosztályának felkérésére a soronkívüli kutatási feladatok támo
gatása, egyes részfeladatok megoldása érdekében. 

Tekintettel a program gyorsított kivitelezésére és az erők koncentrációjának 
szükségességére, úgy éreztük, hogy a feladat nagysága indokolja társulati erő
ink rendelkezésre bocsátását. 

Az e munkában részt vett tagtársaink eredményes munkája Társulatunk 
éves pénzügyi mérlegét is kedvezően befolyásolta. 

Megítélésünk szerint e nagyrendezvényünk tudománypolitikai jelentőségét 
elsősorban szaktársadalmunk szemléletének helyes irányba terelése, aperspektí-
vák megnyugtató és egyértelmű tisztázása szolgálta, az egyértelmű és magas
szintű állásfoglalások biztos alapot nyújtottak további gazdaságpolitikai lépé
sek megtételéhez. 

Ugyanebben a témakörben — amely a nyersanyagigények hazai erőforrá
sokból történő fokozott kielégítését célozza — Társulatunk kiemelten foglal
kozott az új, Magyarországon eddig nem ismert és nem használt, jövőben lehet
séges energiaforrások vizsgálatával. A dunántúli olajpala előfordulások tudo
mányos alapkérdéseinek felvetése és tisztázása (melyben oroszlánrészt vállalt 
J Á M B O R Áron tagtársunk), nagy lépést jelentett e kérdés előbbre vitelében. 
A témát központilag és a Közép-Dunántúli Területi Szakosztály programjában 
is szerepeltettük. 

Ugyanezt a célt szolgálta az Alföldi Területi Szakosztálynak az Agyagás
ványtani Szakosztállyal közösen rendezett ankétja, melyen a Pannon-medence 
kőzettani és agyagásványtani problémáit tárgyaltuk, különös tekintettel szén
hidrogén-földtani kapcsolataikra. 

Hézagpót ló jelentőségű volt elmúlt évi tevékenységünkben az Általános 
Földtani Szakosztály által szervezett tektonikai ankét. Az ankéton bemutatott 
20 előadás markánsan aláhúzta azt a rendkívüli érdeklődést, amely szaktudo
mányunk e részét általában kíséri. Tükrözte (különösen az előadások egy részé
ben) az alapkutatás, a nyersanyagkutatás azon igényét, amely a szerkezeti 
elemzés elkerülhetetlenségéből és szükségességéből fakad. 

Az ankét szervezőinek kétségbevonhatatlan érdeme, hogy igyekeztek a teljes 
problémakör áttekintését a geofizikai, kéregszerkezeti, nagy tektonikai, mezo-
tektonikai részeit nagy létszámú előadói gárdával biztosítani. Az ankét egységes 
képet adott az elmúlt évtizedek nagyvolumenű ipari (helyenként alaptudomá
nyi) kutatásainak szer kezetföldtani eredményeiről. Ez a kép azonban rendkívül 
élesen feltárta ismereteink hézagosságát, a hazai tektonikai iskola sajnálatos 
hiányát, felhíva egyben a figyelmet a legégetőbb hivatalos és társadalmi, vala
mint oktatási úton egyaránt megoldandó szaktudományi problémákra. Meg 
kell teremteni a szükséges arányt a konkrét, alapozó jellegű analitikus munkák 
és a kritikai szemléletű, szintézis jellegű összefoglalások között. Sajnálatos 
helyzet, mely szakmánkban már nem először fordul elő, hogy a tornyosuló 
feladatokat nem a tudomány természetes belső fejlődési rendje, hanem — 
kényszerhelyzetben — a különböző részfeladatok és fázisok szinkronmegoldásá-
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val kell biztosítani. E feladat rendkívül nehéz, de ugyanakkor lelkesítő is. 
Tipikusan testreszabott társulati feladatnak tűnik, mivel a többnyire lokális 
észlelések rendszeres bemutatása, kritikai értékelése, az összefüggések fokoza
tosan táguló körű feltárása messzemenően igényli a teljes szaktársadalom, 
sztratigráfusok, bányageológusok, fúrásos kutatást végző szakemberek össze
hangolt, valamilyen utóképzéssel is támogatott kollektív együttműködését. 

Pontos lépésnek tartjuk a hazai regionális tervezés építésföldtani, mérnök
geológiai tevékenység kérdéseinek napirenden tartását. E célokat kitűnően 
szolgálták Déldunántúli Területi Szakosztályunk regionális rendezvényei: ko
rábban Tolna-, 1975-ben Somogy megye területének komplex földtani, víz
földtani, építésföldtani, környezetvédelmi kérdéseivel foglalkozó ankétjai. 
Példájuk máris követésre talált, ez évben az Északmagyarországi Területi 
Szakosztály is átveszi az új formát. 

Gazdaságföldtani Szakosztályunk nagy súlyt helyezett a környezetvédelmi 
geológiai kérdések előbbre vitelére, a földtani természetvédelem időszerű és 
egyre növekvő fontosságú feladatainak megoldására. 

A víz — mint egyik legfontosabb nyersanyagunk és egyben a környezetvé
delem egyik kiemelt objektuma — fokozott szerephez jutott már az év folya
mán és 1976. évi terveink gerincét fogja képezni. Figyelemre méltó e téren 
az Eszakmagyarországi Területi Szakosztály felszínalatti vizekkel foglalkozó 
ankétja, a mérnökgeológia-építésföldtani Szakosztály szarvasi tanulmányútja, 
a Déldunántúli Területi Szakosztály Győr-soproni hidrogeológiai tanulmány
útja, a Középdunántúli Területi Szakosztály dunántúli ankétjának vízföldtani 
része, valamint az említett regionális ankétok vízföldtani programjai — hogy 
csak a fontosabbakat említsük. 

Rendezvényeink sorában utolsóként említem — nem csökkentve azonban 
jelentőségét — a CMNS V I . nemzetközi bratislavai kongresszusának magyar
országi utókirándulását, melynek szervezésére a kongresszus rendezőbizottsága 
kérte fel Társulatunkat. A kis létszámú (24 fő), de a nemzetközi neogén kutatás 
vezető egyéniségeinek részvételével lezajlott tanulmányúton méltó keretek 
között mutattuk be a hazai felsőoligocén-neogén reprezentatív szelvényeit és 
ismét alkalmunk nyílott megvitatni vendégeink által színvonalasnak ítélt hazai 
kutatási eredményeinket. Az erkölcsi sikeren túlmenően jelenleg egyetlen 
önerőből szerzett devizatartalékunk e rendezvénynek köszönhető. 

A rövidre fogott beszámoló keretében szakosztályaink két további problé
máját kívánom megemlíteni. 

A Középdunántúli Területi Szakosztály névmódosítási javaslattal fordult 
Elnökségünkhöz, melynek keretében működési területét ki kívánja terjeszteni 
a Dunántúl É-i részére is. Javaslatukkal teljesen egyetértve, s felkérve e terü
leten dolgozó szaktársainkat a csatlakozásra, a kérdés formai részét az Alap
szabálymódosító Bizottság hatáskörébe utaltuk (utóbbi munkájára még visz-
szatérünk). 

Nehezebb helyzet állt elő a két év előtti közgyűlésünkön bejelentett Mélyfú
rási Szakosztály életre hívásával. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az akkori igen 
lelkes előkészítő bizottság nem tudott úrrá lenni a nehézségeken és a szakosz
tály érdemi megalapítására, valamint működésére mindmáig nem került sor. 

Továbbra is fentartjuk azt a véleményünket, mely szerint kutatási felada
taink távlatban az egyre nagyobb kutatási mélységek irányába fognak elto
lódni. Ez megköveteli a fúrástechnológiai, kőzetfizikai, egyéb kapcsolódó kér
dések napirenden tartását, alkotó továbbfejlesztését, társtudományi kapcsola-
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taink előmozdítását. í g y Elnökségünk nem vette le ezt a kérdést a napirend
ről, s ez alkalommal is nyomatókkal felhívja érdekelt tagtársaink figyelmét a 
feladat hatékony és eredményes megoldására. 

Elnökségi bizottságaink közül változatlan aktivitással működik az Ifjúsági 
Bizottság. Bár 1975-ben továbbképzést nem szerveztek, sokrétű munkát fej
tettek ki az ifjúság érdekképviselete terén, a középiskolai földtan-oktatás és 
a közművelődés szaktárgyi problémáinak megvitatásával a Társulat Oktatási 
Bizottságának és a szövetség megfelelő bizottságának: a KOB-nak közremű
ködésével. A közelmúltban megrendezték a 35 éven aluliak baráti találkozóját. 
Ennek sikere, eredményessége önkéntelenül felveti azt az igényt, hogy az 
Ifjúsági Bizottság következő lépésként a „ tú lkoros" társulati tagok ismerkedési 
lehetőségeinek megteremtésével is segítse elő a társulati élet színesebbé tételét. 
Eontosnak tartjuk még az Ifjúsági Bizottság patronáló szerepét is megemlíteni, 
melyet a Szabó József Geológiai Szakközépiskolában működő ifjúsági tagjaink 
részére rendezendő előadássorozat keretében végez. 

Nemzetközi Bizottságunk eredményes munkáját dicséri, hogy 1975. folya
mán Társulatunk méltóképpen vehetett részt nemzetközi rendezvényeken. 
Hé t ország 13 ankétján, konferenciáján, tanulmányútján vett részt összesen 
23 tagtársunk. Ez a szám lényegesen magasabb, mint a megelőző években volt . 
Hangsúlyoznunk kell, hogy az e célra fordított 80 000 F t költséget javarészt 
saját erőnkből biztosítottuk, éppen az előzőekben említett kollektív társulati 
munkavállalás eredményeképpen. 

Társulatunk elnökségi szinten képviseltette magát három jelentős nemzetközi 
rendezvényen: az Európai Földtani Társulatok első találkozóján az angliai 
Readingben, a Bécsi Földtani Intézet 125. éves jubileumi ünnepségem, vala
mint a Szlovák Földtani Társulat X X . Kongresszusán, Kassán. 

Új vonása volt nemzetközi tevékenységünknek az Alföldi Területi Szakosz
tály által szervezett kamara-ankét, melyen osztrák kollégákkal közösen vitat
tuk meg a triász üledékföldtani kérdéseit. Úgy gondoljuk, a nemzetközi tudo
mányos életben túltengő, széles spektrumú nagyrendezvények helyett ilyen 
típusú, céltudatosan konkrét sávra korlátozott, magas szintű konzultatív 
eszmecsere kívánatos és társulati életünk hatékonysága szempontjából is célra
vezetőbb. 

A nemzetközi események sorában örömmel jelentem be a közgyűlésnek, 
hogy R E M E N Y I K Tibor, évtizedek óta az Egyesült Államokban élő geológus 
kollégánk magánkönyvtárát Társulatunknak adományozta, mely még az év 
folyamán Budapestre érkezik. 

Â Földtani Köz löny szerkesztőbizottsága eredményes munkájaként köny
velhető el, hogy az előző éveknél ütemesebben megjelenő évi 4 füzet mellett 
két külön szám kiadását is folyamatba tettük. A recski ércföldtani különszám 
költségeit a már említett saját erőforrásból, az 1974. évi szénhidrogénföldtani 
ankét anyagának külön füzetét pedig az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt 
anyagi támogatásával tudjuk megjelentetni. 

A z elmúlt év legnagyobb nehézsége, melynek megoldási módozatát még nem 
találtuk meg, éppen a Földtani Köz löny társulati tagjainkhoz történt eljut
tatásában jelentkezett. Ennek ismertetéséhez meg kell említeni, hogy társulai 
taglétszámunk az elmúlt évek során folyamatosan, 1975-ben 135 fővel növe
kedett, jelenleg 1122 tagot számol. A z ismert papírbeszerzési és nyomdaipari 
nehézségek miatt Közlönyünk példányszámának emelését egyelőre nem tudtuk 
megnyugtató módon rendezni. Hasonló a helyzet a Földtani Kutatás példány-
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számával, mert a Központ i Földtani Hivatal azonos okok miatt nem tudja 
az általunk kívánt példányszámot biztosítani. A z előállott helyzet következté
ben azon tagtársaink folyóirat igényét, akik késéssel fizették be tagdíjukat, 
egy-két esetben nem tudtuk kielégíteni. 

A probléma megoldásával foglalkozunk, s remélhetőleg jövő évi közgyűlé
sünkön már eredményről is beszámolhatunk, mert ellenkező esetben az Alap
szabály Bizottságnak kell a kérdést más módon megoldania. 

Itt térek ki arra, hogy az Alapszabály Bizottság ismert határozataink értel
mében nagy erővel munkálkodik a társulati alapszabály revízióján. Megbíza
tásuk értelmében az 1977. évi közgyűlésen sor kerül a feltárt problémák meg
vitatására, néhány akut kérdés megoldására, indokolt esetben érdemi módosí
tásokra. 

Röviden tájékoztatom az igen tisztelt közgyűlést pénzügyi helyzetünkről: 

Bevétel, évi állami támogatásunk összege 200 000 Ft 
Egyéni tagdíjakból 61 000 Ft 
Jogi tagdíjból 47 500 Ft 
Megbízásos munkákból 525 000 Ft 
maradt Társulatunknál. Ebből társulati 
nagyrendezvényekre fordított támogatás összege 176 000 Ft. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

R ö v i d számvetésünk után úgy érzem könnyű a feladatom, amikor 1976. 
évi feladatainkat megpróbálom összefoglalni. 

1976'. évi munkatervünket a szakosztályi munkatervek alapján állítottuk 
össze. A múlt évi közgyűlésünkön elhatározott irányelvek megvalósításának 
elemei már fellelhetők a munkatervben: növekedett a s z i n t é z i s i g é n y ú 
témák és rendezvények száma, fokozottan előtérbe kerültek a tudományos 
megvitatást igénylő alapkérdések, folytatódik legfontosabb nyersanyagaink 
intenzív kutatása, bővül a szakterületek közötti információ és együttműködés 
köre, új elemként egyre gyakoribbak a környezet- és természetvédelmi kérdé
sek. A munkaterv összeállításakor igyekeztünk erőinket koncentrálni néhány 
kiemelt feladatra. 

A munkatervet Elnökségünk olyan keretnek tekinti, mely tartalmazza az 
eredményes munka feltételeit, lehetőségeit és biztosítékát. Keretei mennyiségi 
tekintetben korlátozottak, minőségi-tartalmi tekintetben korlátozás nélkül 
bőví thetők az év vagy a későbbi munka során. 

Az eddigiektől eltérően, legutóbbi választmányi ülésünkön új módszerrel, 
tematikus rendszerben vizsgáltuk át terveinket, ettől a tematikus és területi 
szakosztályok, valamint a vezető testületek egészséges önkontroll ját, a mód
szerek átvételét és újak meghonosítását várjuk elsősorban; a terv értékelése 
során pedig megállapítottuk, hol szükséges központi segítséggel (esetleg rendez
vényekkel) elősegíteni a fő feladatok megoldását. 

A teljesség igénye nélkül ezek közül néhányat kiemelnék; a sort 1976. évi, 
a továbbképzést is szolgáló vándorgyűlésünkkel kezdem, melynek témája a 
„Hidrogeológia aktuális kérdései" lesz a I I I . negyedévben. 

A tektonikai témakör továbbfejlesztését szolgálja 4 nagyobb rendezvény, 
regionális rendszerben. A földtani szintetizáló munka eredményeit a Zalai 
Területi Ankét és 3 tematikus ankét kívánja összefoglalni. 
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A nyersanyagkutatások eredményességét célzó korábbi célkitűzéseink folya
matosságát biztosítja a szénhidrogénkutatási témakör 1 1 , a bauxitkutatási 
témakör 1 1 , a szénkutatási témakör 1 0 — 1 2 előadása. Az intenzív érckutatást 
nem tükrözi kellően a betervezett 4 előadás, ezért Elnökségünk a Magyar 
Geofizikusok Egyesületével együttesen elhatározta 1 9 7 7 - b e n Börzsöny-hegy-
ségi érckutatási ankét vándorgyűlés keretében történő megszervezését. 

A továbbra is nagyszámú földtani ismeretközlő előadás mellett társtudomá
nyi kapcsolataink fejlődését tükrözi a bányaföldtani, geofizikai, technológiai 
témakörök előzőkhöz viszonyított ugrásszerű megnövekedése. 

A gazdaságföldtani kiértékelést figyelemre méltó új témakörök megjelenése 
(közgazdasági témakörök, természeti potenciál regionális értékelése, stb.) és 
2 0 olyan előadás segíti elő, amely úgyszólván az összes földrészről származó 
gazdaságföldtani adatok széles spektrumával ismerteti meg társulatunk tag
jait. 

A Tudománytörténeti Szakosztály előkészítő munkájára vár régi és becsület
beli adósságunk törlesztése: V A D Á S Z Elemér professzor, örökös díszelnökünk 
emlékének méltatása, melyet szülővárosában elhelyezendő emléktábla lelep
lezéssel és az 5 0 éves magyar bauxit tudománytörténeti jelentőségének egyi
dejű értékelésével kívánunk méltó keretek között megvalósítani. 

Mint terveinkből látható, következetesen igyekszünk végrehajtani több éves 
programunkat, melynek hatékonyságáról a bevezetőben említett I V . ötéves 
terv eredményei — az állami és tudománypolitikai célkitűzések ismeretében — 
ismételten meggyőződhettünk. Ilyen értelemben 1 9 7 6 . évi tevékenységünk egye
nes folytatása lesz előző évi munkánknak, s továbbvitele Társulatunk 1 2 8 
éves működésének. 

Ehhez, valamint az V . ötéves terv eredményes megvalósításához kíván El
nökségünk a Társulat minden tagjának 

Jó szerencsét ! 


