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Hírek, ismertetések 

NATO tanfolyam 
Fegyverkezés helyett földtudományi továbbképzés '98 

Mátraházán szeptember 6-18. között került megrendezésre a NATO minősített szak
embereinek továbbképzési intézménye a NATO A S I által szervezett tanfolyamra. A két 
hetes tanfolyamon 32 ország 105 oktatója és szakembere: geológusok, közgaszdászok, 
bányamérnökök, matematikusok, geográfus-mérnökök és ökológusok vettek részt. 

A rendezvény célja az ásványi nyersanyag-kitermelés környezeti befolyásolásának 
tanulmányozása, modellezése és a rehabilitációs módszerek összegzése volt. A tanfo
lyam a szakmai és ezen keresztül a társadalmi fejlődés követendő irányait rajzolta fel. 
A tanfolyamon Prof. CHIKAN Attila gazdasági miniszter "Optimal extraction of natural 

A képen balról jobbra BREZSNYÁNSZKY Károly MÁFI igazgató- a hazai szervező bizott
ság elnöke, Mr. FABBRI felesége Fínella FABBRI, prof. CHIKAN Attila gazdasági miniszter, 
prof. Andrea FABBRI tanfolyam igazgató és prof. Gábor Gaál a Finn Földtani Szolgálat 
kutatási és fejlesztési igazgatója- a tanfolyam társigazgatója látható, CHIKÁN Attila be
széde közben 
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resources - Economics and policy of social costs and benefits" címmel tartott előadást. 
A rendezvény anyaga egy háromkötetes publikációban kerül közreadásra. 

A nemzetközi együttműködés előmozdítására közös témák kidolgozása történt meg, 
mely segíti a NATO és az EU által finanszírozott tudományos projektek elnyerését. 

A résztvevők meglátogatták a környék ismertebb ásványelőfordulásait, megismerked
tek a gyöngyösoroszi bánya problémáival, a recski réz és lahócai aranyelőfordulások 
geológiájával. 

A tanfolyam igazgatói voltak Prof. Andrea FABBRI, International Institute for Aerospace 
Survey and Earch Sciences (ITC - Hollandia), Prof. Gábor GAÁL, Geological Survey of 
Finland (GTK), Dr. Richard MCCAMMON, US Geological Survey. A házigazda a Magyar 
Állami Földtani Intézet volt. 

A rendezvényt támogatta a Földtudományok Nemzetközi Uniója (IUGS), az UNESCO, 
az International Association of Mathematical Geology (IAMG), a USGS, a GTK, az ITC, 
a MÁFI és az OMFB. 

BODNÁR Erika 
PR munkatárs, MÁFI 
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Összesen 22 előadás hangzott el, továbbá két poszterbemutatóra és négy cégismerte
tőre került sor. A meghirdetett programban két rövid kirándulás szerepelt. Az első napon 
a kömlődi magaspartoknál S Ó L Y M O S Attila (Paksi Polgármesteri Hivatal) illusztrálta az 
önkormányzati munkájukban szinte napi munkaként jelentkező veszélyelhárítási gya
korlatukat. A második napon a résztvevők kérésére látogatást szerveztünk a Paksi Atom
erőmű bemutató központjába. Aharmadik napon a Dunaújvárosi Partfalvédelmi Vállalat 
által üzemeltetett partfalvédelmi mű megtekintésére szervezett helyszíni bemutatóra 
került sor. Kevesen tudják, hogy az a mai áron kb. 20 mdFt-ba kerülő védelmi rendszer, 
egyben arborétum, sportközpont, szoborpark is. 

A résztvevők megkérték a szervezőket, hogy a szervezett védekezés során szerzett 
tapasztalatok ismertetése, átadása érdekében a konferenciát újra rendezzék meg. Erre 
az előzetes egyeztetések alapján 1999. május 27-28-án kerül sor, melyre ezúton is min
denkit szeretettel várunk. 

OSZVALD Tamás 


