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Főtitkári beszámoló* 

Dr. Bérezi István 

Tisztelt Küldöt t Közgyűlés, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! 

Néhány évvel ezelőtt nagy divat volt a bioritmus számítás, rossz nyelvek 
szerint inkább „bioritmus ámítás", amely az egyén biológiai és pszichikai 
állapotában megfigyelhető ritmicitás extrapolálásával próbálta előrejelezni 
terhelhetőségének, várható teljesítményének ingadozását. A társadalmi jelen
ségeket figyelemmel kísérők számára nem újdonság az a megállapítás, hogy 
hasonló ritmicitás megfigyelhető a választott testületek tevékenységében is. 
Amikor az 1982. évi programunkat és az 1983-as munkatervünket összeállí
t o t t uk előre és tudatosan számoltunk és számolunk azzal a jelenséggel, hogy 
egy 5 évre választott testület életében a félidőhöz közeledve az aktivitás
csökkenés veszélye fennáll, és ezt ellensúlyozni kell. Remélem, hogy a szám
szerű adatok és az azok mögött rejlő tartalom meggyőzően bizonyítja majd 
az ellensúlyozás sikeres voltát. 

A beszámolási időszakban Társulatunk taglétszáma 1664-ről 1680 főre 
emelkedett, ami 1%-os növekedésnek felel meg. A vidék—Budapest megosz
lás 730 : 950, ami 43 : 57-es arány, azaz a közel 40 : 60-as megoszlás most 
már hosszabb távon is mértékadónak látszik. Az év szomorú tényei közé tar
tozik, hogy 10 tagtársunktól kellett végső búcsút vennünk: 

SZENTES Ferenc 
LAKATOS Tibor 
Hans Rudolf von GAERTNER (Hamburg) tiszteleti tag 
SCHWAB Mária 
FARKAS Zsolt 
KRISTON Béla 
KÖRNYEI Elek 
TILESCH Leó 
KECSKÉS Tibor 
TATÁR János 

távoztak el visszavonhatatlanul körünkből. 
Kérem, tisztelegjünk emléküknek néma felállással! 

A statisztika Társulatunk fennállásának 135. évéről az alábbi számadatok
kal emlékezik majd: 

* Elhangzott a Társulat 1983. III. 16-i közgyűlésén. 
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Nagyrendezvény (vándorgyűlés -4-
tanulmányi kirándulás) 

Előadóülések 
9 db 

Но db 
Vezető testületek 

ülései 
Filmszemle 

A számok mögött rejlő ta r ta lmat is figyelembe véve a kép sokkal élet
szerűbbé válik. Kiemelkedő esemény volt az októberi Somogy—Zala megyei 
vándorgyűlés, mind a részvétel, mind az elhangzott előadások számát, tartal
má t illetően. A két vendéglátó megye eltérő földtani adottságaiból fakadóan 
az első, a Somogy megyei napon az agrogeológia, a vízkészletek feltárása és az 
azokkal való gazdálkodás, a helyi hasznosítású — elsősorban építőipari — 
nyersanyagok kutatásának és termelésének problémáit taglaló előadások 
jelentették a fő csapás irányát; míg a Zala megyei, második nap programját 
meghatározta az a tény, hogy a környék fő nyersanyagkincse a szénhidrogén, 
amely a termelés előrehaladott fázisában levő telepekből, a kutatás szempont
jából érettnek (erőteljesen megkutatottnak) minősülő területről származik. 
A tartalmas program és a zökkenőmentes lebonyolítás a Déldunántúli Területi 
Szervezet vezetőségéből és a központi titkárságból összeállított szervező
bizottság, valamint a vendéglátók (Kaposvári megyei és városi vezetőség és 
a nagykanizsai Kőolaj és Földgázbányászati Vállalat) erőfeszítését és odaadó 
munkáját dicséri. 

A beszámolási időszakban hazánkban ta r to t ta X. kongresszusát a nemzet
közi földtudomány történeti társaság, az INHIGEO. A rendezvény témája, 
a földtani térképezés története végelemzésben a földtani gondolkodás történe
té t tükrözi a legelső, a topográfiaiaktól még alig is eltérő térképektől a mai, 
nyersanyagorientált, kutatást segítő speciális térképekig. A 1 3 országot kép
viselő közel 1 0 0 résztvevő számára a 4 napos kirándulással kiegészített kong
resszuson igyekeztünk azt bemutatni , mennyiben járult és járul hozzá a ma
gyar földtudomány ezeknek a napi aktuali tást is hordozó kérdéseknek meg
oldásához. A jól sikerült és Társulatunk nemzetközi hírnevét öregbítő kong
resszus szervezőinek áldozatos munkája megérdemli a közgyűlés elismerését. 

A területi szervezetek a működésük színterét jelentő régiók aktuális föld
tani, nyersanyagkutatási kérdései mellett a magyar földtudomány jelentősebb 
évfordulóiról is megemlékeztek. így az Alföldi Területi Szervezet a Magyar 
Földrajzi Társasággal, az MTA Földrajzi Bizottságával, az MTA Szegedi 
Bizottságának Földtudományi tagozatával, a József A. Tudományegyetemmel 
közösen emlékezett meg januárban PRINZ Gyula születésének 100 . évforduló
járól. Az aktuális kérdések sorában április hónapban — а X X I I I . Csongrád 
megyei Műszaki Hónap keretében — tudományos ülésszakon foglalkoztak, 
a Magyar Hidrológiai Társaság területi szervezetével, a szegedi Akadémiai 
Bizottsággal közös szervezésben, a hévizek hasznosításának kérdéseivel. 
Hasonlóan hidrológiai, valamint szénhidrogén-kutatási kérdések álltak a június 
hónapban, Nagybaracskán ta r to t t „Dél-magyarországi geológiai-hidrogeoló
giai ankét" középpontjában. 

A Budapesti Területi Szervezet programjából nagysikerű, terepbejárással 
egybekötött Velencei hegységi előadóülést célszerű kiemelni az Észak-magyar
országi Területi Szervezettel közösen szervezett I I . Országos Bányaföldtani 
Ankét mellett. 
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A Dél-dunántúli Területi Szervezet fúrástechnikai továbbképző tanfolyama 
hézagpótló jelentőségű ismeretekkel szolgált az érdeklődők részére. A mecseki 
bányászkodás 2 0 0 éves jubileuma kapcsán avat ták fel VADÁSZ Elemér emlék
tábláját a Mecseki Kőszénbánya Vállalat székházának falán. 

Az Észak-középdunántúli Területi Szervezet májusban t a r to t t a a területén 
működő földtani szervezetek közös beszámoló ülését, míg novemberben a 
matematikai statisztikai módszerek földtani alkalmazásával foglalkozó ankét 
adot t tájékoztatást e fontos módszertani eljárással kapcsolatos ismeretek 
állásáról. 

A zirci földtani napok keretében felavatták T E L E G D I ROTH Károly emlék
tábláját a zirci Pantheonban. 

Az Észak-magyarországi Területi Szervezet kiemelkedő rendezvénye a Buda
pesti Területi Szervezettel és az Általános Földtani Szakosztállyal közösen 
szervezett I I . Országos Bányaföldtani Ankét. E négyévenként ismétlődő elő
adássorozat a hazai bányageológia fejlődésének időről időre való felmérését 
teszi lehetővé. 

A tematikus szakosztályok rendezvényeinek jellemzője a széles alapokra 
helyezett együttműködés, amely nemcsak a társosztályokat, hanem a társ
egyesületek érintett szakosztályait is felölelte. így a Mérnökgeológiai és Kör
nyezetföldtani Szakosztály áprilisi, „Az építő- és építőanyagipari nyersanyagok 
mérnökgeológiai problémái" c. ankétja szervezésében szerepet kapot t Gazda
ságföldtani Szakosztályunk, a Budapesti Területi Szervezet, a Nemzetközi 
Mérnökgeológiai Asszociáció Magyar Nemzeti Bizottsága, a Szilikátipari 
Tudományos Egyesület, és a MTESZ Központi Környezetvédelmi Bizottsága. 

A mérnökgeológia és környezetföldtan jellegéből fakadó, széles körű kap
csolatrendszert jelzi az a tény, hogy az „Autópályák mérnökgeológai vizsgá
la ta" c. ankét a Közlekedési Tudományos Egyesület Közúti Szakosztályának, 
a „Külfejtések mérnökgeológiai problémái" c. rendezvény az OMBKE Bányá
szati Szakosztályának közreműködésével zajlott le. 

Az a tény, hogy az önálló egészként a geológiához sorolható szakterületek 
nem törekednek más tudományágak mindenáron történő bekapcsolására, jelzi 
ezen együttműködési rendszerek élet diktálta szükségszerűségét. így példa
ként említhetjük a Tudománytörténeti Szakosztály „Földtani Tudomány
történeti Napok" c. immáron hagyományos rendezvényét, a Rétegtani-Ős-
lénytani Szakosztálynak az észak-magyarországi neogént bemutató terep
bejárását. 

Új kezdeményezésként és figyelemre méltó részvétellel kiemelkedő ese
ményként kell megemlíteni az Ifjúsági Bizottság „Első előadói ankétját" , 
amelyen közel 5 0 , társulati fórum előtt eddig nem szerepelt fiatal kolléga — 
már végzettek és hallgatók vegyesen — adtak számot kezdeti szakmai-tudo
mányos tevékenységükről. 

A társulati tevékenység harmadik alapvető formája évek óta a munka
bizottságok működtetése, amelyek külső megbízások teljesítésével a szakmai 
ismeretanyag legrugalmasabb hasznosításának formáját jelentik. 1 9 8 2 során 
7 megbízást kaptunk, amelyek közel 1,3 millió Ft-os bruttó bevétele jelentős 
tétel költségvetésünkben. 

Néhány szót publikációs tevékenységünkről. 
A Földtani Közlöny 1982-es évfolyamának valamennyi száma megjelent. 

A 4 . számot éppen ma expediálta a kiadó. A Földtani Kuta tás terjesztésével 
kapcsolatos kötelezettségeinknek eleget tet tünk, az 1982-es számok mellett 
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már megjelent — a I I . Országos Bányaföldtani Ankét anyagával — a 8 3 . évi 
első szám. A szakosztályi kiadványok közül már megjelent az Őslénytani 
Viták 2 8 — 2 9 . száma, a Mérnökgeológiai Szemle 2 8 . száma, a Tudománytörté
neti Évkönyv 8 . száma és az Altalános Földtani Szemle. 

Tisztelt közgyűlés! 

Az elmúlt évi főtitkári beszámolónkban hangsúlyt kapott , hogy milyen fon
tos a testvéregyesületek közti megfelelő, a napi munka szintjére lebontott 
kapcsolat. Az eseménynaptár kapcsán már szó esett a közös rendezvényekről. 
Emellett új fejlemény, hogy valamennyi területi szervezetünk kijelölte műkö
dési területén a kapcsolatok folyamatos ápolásáért felelős személyeket. A név
sor a következő: 

ОМВКЕ» MGE MHT MKBT Ifj. Biz. 

É-M. o. GODA Lajos NÉMEDI VARGA Z. P0LLYÁK Tibor 
Alíöld 

Budapest 

PAP Sándor 

BREZSNYÁNSZKY Károly 

SZENTQYÖRGYI 
Károly 

SZERECZ Ferenc 

MOLNÁR Béla 

KÁZMÉR Miklós 
É és К 
Dunántúl 

MAKRAI László 
ERDÉLYI Tibor 

HEGEDŰS 
ISVÁNNÉ 

D-Dunántúl ÉRDI KRATJSZ Gábor 
KOVÁCS ENDRE 

BARABÁS Andor 
NÉMETH" GusztáY 

KASSAI Miklós KOCH László 

* ОМВКЕ — Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
MGE — Magyar Geofizikusok Egyesülete 
MHT — Magyar Hidrológiai Társaság 
MKBT — Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

Kérem, hogy bátran és aktívan használják ki ezeket a csatornákat az élet 
— a nyersanyag kutatás és -termelés — diktálta közös problémák minél alapo
sabb vizsgálatára és az optimális megoldási lehetőségek felvázolására. 

Belső kapcsolatrendszerünk vizsgálatakor meg kell emlékeznünk a MTESZ 
különböző vezető testületeiben és bizottságaiban végzett munkákról. A rend
szeresen ülésező Országos Elnökségen és főtitkári-titkári értekezleteken kívül, 
képviselőink révén részt veszünk az Állami Díj bizottság, a Gazdasági Bizott
ság, a Gazdaságpolitikai Bizottság, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, 
a Sajtó és Propaganda Bizottság, a Tudománypolitikai Bizottság, Seniorok 
Tanácsa, az Ifjúsági Koordinációs Bizottság, a Központi Oktatási Bizottság, 
a Tudománytörténeti Bizottság, a Fejlődő Országok Bizottsága, a Környezet
védelmi Bizottság, a Műszaki Értelmiség Helyzetét Vizsgáló Bizottság, a 
Kreat ivi tás Bizottság munkájában. A beszámolási időszak volt az első, amikor 
a MTESZ X I I I . közgyűlésén ismételten hangsúlyozott igénynek megfelelően, 
miszerint a „MTESZ állásfoglalásával segítse elő a népgazdasági szintű dönté
seket", több átfogó szövegtervezet került a MTESZ vitafóruma elé. A véle
ményezésből Társulatunk szakértői is kivették a részüket, írásbeli észrevéte
leikkel segítve a döntéselőkészítés különböző fázisaiban a Szövetség elé kerülő, 
esetenként kimunkálásuk mélységét és színvonalát tekintve nagyon is hetero
gén tervezetek végső formába öntését. 
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Ezt a tevékenységet továbbra is a MTESZ-ben tömörült tagegyesületek 
szellemi tőkéje legalkalmasabb gyümölcsöztetési módjának tartjuk, igényel
jük, és csak remélni tudjuk, hogy a már eddig te t t észrevételek a kibocsátott 
végső változatokban tükröződnek majd, ily módon is lökést adva annak 
a szakmai hivatástudatnak, elkötelezettségnek, amely nélkül a tudományos 
egyesületekben végzett felelősségteljes társadalmi munka nehezen képzel
hető el. 

Belső kapcsolatrendszerünkhöz tartozik az oktatással, szakképzéssel kap
csolatos kérdések napirenden tartása. Az egyetemek nappali tagozatán tör
ténő szakemberképzés néhány kérdése, különösen pedig a szervezett poszt
graduális képzés hiánya változatlanul égető probléma még akkor is, ha a ma 
már társadalmi méreteket öltő gondnak, a műszaki és természettudományi 
pályák iránt megnyilvánuló érdektelenségnek a mi szakterületünket érintő 
vetületét jelentik. Tisztelet a kivételnek, de a szakmai elhivatottság érzése 
nélkül, az idősebb, de már a középgeneráció számára is megemészthetetlenül 
alacsony felvételi pontszámmal a műszaki és tudományegyetemekre bekerülő 
hallgatók jövőbeli várható teljesítménye joggal támaszt kételyt az elkövetke
zendő időszak műszaki, természettudományi és agrár értelmiségeinek verseny
képességét illetően. Bizonyára ez a felismerés is szerepet játszott abban a kor
mányzat i döntésben, amely a középfokú szakemberképzés újabb módosításá
ról, gyakorlatilag a régi rendszerű technikusképzés némileg változtatott for
mában történő helyreállításáról határozott . Ennek tartalommal való kitölté
sében sokat segíthet a középfokú szakembereket alkalmazó intézmények 
(„a fogyasztók") igénye. 

Ennek megfelelően az Oktatási Bizottság kezdeményezésére a tatabányai 
Szabó József szakközépiskolával egyeztetve a közeljövőben körlevélben fogjuk 
kérni az iparvállalatok, intézetek vezetőit, röviden adják meg jövőbeli tech
nikusokkal, felkészültségükkel szemben támasztot t követelményeiket, hogy 
az új képzési tervek összeállításánál ezt figyelembe vehessük. 

Ismerjük SENECA mondását, miszerint „időnk egy részét nyíltan elrabolják, 
más részét ellopják tőlünk, harmadik része észrevétlen elfolyik". Kérjük a 
főgeológusokat és vállalatvezetőket ezt a körlevelet ne sorolják egyik kate
góriába se, hisz ne felejtsük el: amit most alakítunk ki, az legalább az ezred
fordulóig meghatározza a középfokú képzés menetét. S azt sem ár t emléke
zetünkbe idézni, hogy a hajdani erős szakmai képzést adó technikum hány 
ki tűnő hallgatót adott a felsőfokú intézményeknek. Ezen a szinten tehát a 
közép- és felsőfokú szakképzés erősen összefügg. 

Tisztelt közgyűlés! 

Néhány szót kell ejtenem az év közben bekövetkezett személyi változások
ról. ALLODIATOEIS IEMA választmányi tagtársunk, ill. BARTKÓ Lajos tiszteleti 
tagunk egészségi okokra hivatkozva lemondott a Tudománytörténeti Szak
osztály elnöki tisztéről, ill. a Társulat Fegyelmi bizottságában, valamint 
a MTESZ Szeniorok Tanácsában viselt tisztségéről. Elnökségünk, a Társulat 
Alapszabályában rögzített módon történő megerősítéséig BOGSCH László 
tiszteleti tagunkat bízta meg a Tudománytörténeti Szakosztály elnöki teendői
nek vitelével, míg a Fegyelmi Bizottságban és a Szeniorok Tanácsában meg
üresedett helyet később fogjuk betölteni. Jelöltünk van, beleegyezését várjuk. 
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Az Ásványtan-Geokémiai szakosztály titkára, BALÁZS Endre helyére, aki 
hivatali elfoglaltságára hivatkozva lemondott tisztségéről, GATTER Istvánt 
választotta meg a szakosztály tagsága, míg az eddig általa betöltött Ásvány
gyűjtők Klubja titkári posztjára KOCSÁRDY ÉVA került. A tisztségükből távo
zóknak munkájukat megköszönjük, az új tisztségviselőknek pedig sikeres 
tevékenységet kívánunk. 

Ugyancsak az Ásványtani-Geokémiai szakosztályt és az Ásványgyűjtők 
Klubját érinti az a szervezeti változás, hogy az utóbbi a szakosztály szakcsoport
jaként kíván a továbbiakban működni. Mérlegelve a klub népszerűségét 
(500 fős bejegyzett létszámmal rendelkezik), továbbá azt a szerepet, amit 
a sajnálatosan hézagos földtudományi közművelődés terén betölt, továbbá 
a szakosztályi keretben megvalósítható fokozottabb szakmai felügyeletet, 
elnökségünk a fúzióhoz az előzetes engedélyt megadta. 

A személyi hírek között örömmel jelentem, hogy 1982-ben alábbi tagtár
saink kaptak magas kitüntetést: 

MEISEL János 
MONOS János 
KLIBURSZKYNÉ VOGL MÁRIA, 

tiszteleti tag 
HÁMOR Géza 
BOHN Péter 
MORVÁI Gusztáv 

Szocialista Magyarországért Érdemérem 
Munka Vöröszászló Érdemrend 
Munka Érdemrend Arany fokozat 

Munka Érdemrend Ezüst fokozat 
Munka Érdemrend Bronz fokozat 
,,A Szovjetunió Földtani Intézetének 
100 éve" c. miniszteri kitüntetés. 

GRASSELLY Gyula tiszteleti tagunkat az Akadémia ez évi közgyűlésén az 
MTA rendes tagjává választották. 

JUHÁSZ András az Észak-magyarországi Területi Szervezet, ZENTAY Tibor 
az Alföldi Területi Szervezet titkára hosszú éves munkájuknak elismeréseként 
MTESZ Díjban részesültek. 

Tisztelt közgyűlés! 

Belső kapcsolataink után tekintsük át nemzetközi ügyeink alakulását. Az 
1984-es, Moszkvában rendezendő 27. nemzetközi geológus kongresszus és az 
1985-ös budapesti Neogén Kongresszus közeledtével nemzetközi kapcsolataink 
e célokra orientált felhasználása mind parancsolóbb szükségszerűség. 

A beszámolási időszakban a beutazások és kiutazások a következőképpen 
alakultak : 

Szoc. orszá
gokból (fő) szag^kbóí(í«) 

Szovjetunió 27 Hollandia 1 
Bulgária 1 Nagy-Britannia i 
Csehszlovákia 6 Ausztria 2 
Német Dem. Közt.; 10 Franciaország 2 
Kínai Népközt. Német Sz. K. 4 Kínai Népközt. 

46 Izrael 2 
USA 1 

Í6 
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A számok természetesen tartalmazzák az I N H I G E O X. kongresszusára 
érkezők adatai t . 

Kiutazók 

Szoc. országok 
(M) 

Nem szoc. or
szágok (£d) 

Szovjetunió 3 Törökország 1 
Bulgária 4 Olaszország 1 
Lengyelország 2 India ] 
Csehszlovákia 1 ~ 

ÏÔ 

A kiutazások forintköltsége közel 1 0 0 0 0 0 Ft-ot te t t ki. Ennek egy részét — 
többnyire az útiköltségek kiegyenlítése formájában — a kiutazók, illetve mun
káltatójuk vállalták magukra. Az 1981-hez képest változatlan forintkeretből 
így is csak a kiutazók számának szinten tar tását tudtuk elérni. Ebben a távo
labbi úticélok és az egyre növekvő részvételi költségek egyaránt szerepet ját
szanak. Jobb megoldás egyelőre nem kínálkozik, így — amíg azt a pénzügyi 
rendelkezések lehetővé teszik — továbbra is az útiköltségek áthárításával 
próbáljuk a rendelkezésünkre álló szerény összegek relatív növelését elérni. 

A számok mögött rejlő tények: képviseltettük magunkat az Olasz Földtani 
Társulat megalapításának 1 0 0 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnep
ségeken, a Török Földtani Társulat 3 6 . éves közgyűlésén. Mindkét alkalmat 
felhasználtuk az 1985-ös Neogén kongresszus nemzetközi kirándulásaiban 
kulcsszerepet játszó két országban az előzetes szervezésre és a kongresszus 
népszerűsítésére, Társulatunk jubileumi emlékplakettjének adományozásával 
erősítve meg további együttműködési készségünket. Tagtársaink részt vettek 
a Nemzetközi Ercgenetikai Asszociáció tbiliszi kongresszusán, a várnai Geo-
chem ' 8 2 összejövetelen, mely utóbbi a szocialista országok szénhidrogén geo-
kémikusainak 3 évente összeülő fóruma. 

A nem társulati szervezésű, de tagtársaink aktív részvételével lezajlott ren
dezvények közül ki kell emelni az ELTE Térképtudományi Tanszék és a 
Massachusetts Ins t i tu te of Technology által szervezett „Kompresszív terüle
tek extenziós medencealakulatainak fejlődéstörténete, különös tekintettel 
a Kárpát-medencére" c. egyhetes veszprémi előadássorozatot, az IUGS R D P 
„Közép- és Kelet-Európa neogén ősföldrajzi térképei" c. programja vezér
karának ugyancsak Veszprémben ta r to t t munkaértekezletét, valamint a Kár
pát-Balkán Geológiai Asszociáció Szedimentológiai Munkabizottságának ereszt-
vényi ülését. 

Tisztelt közgyűlés! 

Manapság sokat hallunk közgazdasági zsargonban cserearányromlásnak 
nevezett fogalomról; ami legáltalánosabban az elérhető eredmény/befektetett 
munka hányados csökkenéseként fogalmazható meg. Ez a jelenség, sajnos, 
a földtani kuta tásban is érvényesül: egységnyi nyersanyagmennyiség meg
találásához — többek között — több és elmélyültebb geológiai előkészítő ter
vező munka szükséges. Ehhez kíván Társulatunk 1 9 8 3 . évi programja is 
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segítséget adni. Elöljáróban be szeretném jelenteni, hogy éves vándorgyűlé
sünket október elején tartjuk. Ezúttal a Közép- és Észak-Dunántúl aktuális 
földtani nyersanyagkutatási kérdései kerülnek napirendre. A budapesti terü
leti szervezet rendezi — immár hagyományosan — a jövő évi Geológiai Világ
kongresszus magyar előadásainak előzetes bemutatását . A MÁFI kezdemé-, 
nyezésére örömmel újítjuk fel a közös szervezésű beszámoló ülések rendszerét, 
ami április hónap kiemelkedő eseménye lesz. A jelentkezők létszámában le-
mérhetően rendkívülien nagy érdeklődés előzi meg az Általános Földtani Szak
osztály szerkezetföldtani és a Bétegtani-Oslénytani Szakosztály rétegtani tovább
képző tanfolyamát. Ez csak aláhúzza a számtalanszor ismételt megállapítást, 
hogy mennyire megalapozott igény van a szervezett posztgraduális képzésre. 

Az Agyagásványtani Szakosztály illit ankétja e speciális agyagásvány 
csoport meghatározásával, genetikájával és hasznosításával kapcsolatos kér
déseket dolgozza fel majd májusban a Szilikátipari Tudományos Egyesülettel 
közös szervezésben. A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 
a burgenlandi kollégákkal közösen Nyugat-Magyarország mérnökgeológiai 
problémáit készül 2 napos rendezvény formájában összefoglalni. 

Sajnos a MTESZ egyesületek számára egyre kedvezőtlenebbé váló pénzügyi 
rendelkezések mellett — amelyek pl. drasztikusan korlátozzák, hogy az intéz
mények dolgozóik részvételi díját kifizethessék — pillanatnyilag csak remény
kedhetünk abban, hogy egy év múlva valamennyi tervezett rendezvényünk 
hiánytalan és zökkenőmentes lebonyolításáról adhatunk hírt. 

Tisztelt közgyűlés! 

A közelmúltban külföldi kollégák nekem szegezték a kérdést: mit akar jel
képezni Társulatunk jubileumi — porcelán — emlékplakettje. Tényleg mit is ? 
Talán a geológiai alkotó munka párhuzamát lelhetjük fel a kaolin-víz-tűz 
e nemes anyaggá összeforró három komponensű rendszerében. A kaolin meg
felelője a terepi-laboratóriumi megfigyelés, amit a vízzel — a szakmai fogások 
ismeretével — vegyítünk és kiégetünk a szakmai lelkesedés, az elhivatottság 
tüzében. Úgy véljük erre az elhivatottság érzésre, lelkesedésre igencsak szük
ség van most is és még inkább szükség lesz a jövőben. Ha ennek ébrentartásá
ban, élesztésében Társulatunk segítséget adhat — nem dolgozunk hiába. 

Ehhez kívánok jó erőt, egészséget és jó szerencsét! 


