
Események

Dr. URBANCSEK János sírkőavatása

A 2006-ban 87 éves korában elhunyt URBANCSEK János 90.
születésnapján, 2009. október 23-án a családon kívül a kollégák, a
barátok és a tisztelők a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 42-2 parcellá-
jánál, az emlékére és tiszteletére felállított sírkő avatására gyűltek
össze. Az elhangzott megemlékezések a hidrogeológust, a tanárt
és a kutatót főként emberi oldaláról mutatták be A két bazaltosz-
lopból álló síremlék és a sírt négy oldalról szegélyező édesvízi
mészkő méltó módon fejezi ki a kutató szoros kapcsolatát a hazai
földtani képződményekkel. 

DOBOS Irma

Személyi hírek

Habilitáció

BADA Gábor (ELTE TTK) 2009. november 25.
A habilitációs előadás címe: Kompressziós tektonikai stílus. 
A tudományos előadás címe: A Pannon-medence fiatal

tektonikája komplex adatrendszerek együttes értékelése alap-
ján.

PhD védések

HIDAS Károly (ELTE) 2009. december: Deformation and
metasomatism in the subcontinental lithospheric mantle of the
Carpathian–Pannonian region (Hungary) and Jeju island (South
Korea).

Témavezető: SZABÓ Csaba, PhD, egyetemi docens.
Bírálók: Prof. Hilary DOWNES és DOBOSI Gábor, DSc.

RAUCSIKNÉ VARGA Andrea (ELTE) 2009. december: A dél-
dunántúli paleozoos–alsó-triász sziliciklasztos kőzetek kőzettani
és geokémiai vizsgálatának eredményei.

Témavezető: SZAKMÁNY György, PhD, egyetemi docens.
Bírálók: JÁMBOR Áron, CSc és SZABÓ Csaba, PhD.

KELE Sándor (ELTE) 2009. december: Édesvízi mészkövek
vizsgálata a Kárpát-medencéből: Paleoklimatológiai és szedimen-
tológiai elemzések.

Témavezető: SZABÓ Csaba, PhD, egyetemi docens.

DÉGI Júlia (ELTE) 2010. január: Detailed study of mafic lower
crustal xenoliths from the Bakony – Balaton Highland Volcanic
Field — Relationships between metamorphic processes in the
lower crust and the formation of the Pannonian Basin.

Témavezetők: SZABÓ Csaba, PhD, egyetemi docens és TÖRÖK

Kálmán, PhD.
Bírálók: Prof. Friedrich KOLLER és M. TÓTH Tivadar, CSc.

KISS Adrienn (ELTE) 2010. február: Az Északi-Bakony szer-
kezetalakulása.

Témavezető: FODOR László, PhD.
Bírálók: BUDAI Tamás, PhD és MAGYARI Árpád, PhD.

Kitüntetés

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve Magyar Nemzeti Bizottság
kitüntető elismerésben részesült a 2009. november 20–22 között
Lisszabonban megrendezett, a Föld Bolygó Nemzetközi Éve záró
rendezvényén (Planet Earth Lisbon Event 2009). A Cam~oes Szín-
házban megrendezett díjátadáson a Magyar Nemzeti Bizottság, 16
más ország nemzeti bizottságával együtt, a Föld Éve népszerűsí-
tése terén elért eredményéért részesült az elismerésben. A díj,
portugál művészek által, hagyományos, kézi eljárással csempékre
festett, hatalmas világtérkép-mozaik, egy bekeretezett darabja. A
díjat a Magyar Nemzeti Bizottság elnöke BREZSNYÁNSZKY Károly
vette át, melyet később a Nemzeti Bizottságot létrehozó Magyar
Tudományos Akadémia Földtudományok Osztályán helyezett
letétbe.

Gyászhírek

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. VÉGH Sándor geológus, a
Magyar Állami Földtani Intézet ny. főmunkatársa 2009. december
18-án, életének 80. évében, súlyos betegségben elhunyt.

Emléke szívünkben és munkáiban tovább él!

Könyvismertetés

Magyarország földtani atlasza 
országjáróknak

„A Föld Éve (Földtudományok az emberiségért)” alkalmából
jelentette meg a Magyar Állami Földtani Intézet a Magyarország
1:200 000 földtani atlaszát, mely három részből áll:

— az első részben megismerhetjük a kötet céljait, a hozzá-
tartozó információkat és rövid összefoglalót Magyarország geoló-
giai felépítéséről,

— a második rész az ország 1:200 000-es méretarányú földtani
térképét tartalmazza, amely a földtani képződményeken túlmenő-
en azoknak a földtani objektumoknak a helyét is feltünteti, ame-
lyekről a harmadik részben rövid leírás is található,

— a harmadik részben a 92 részletesen ismertetett földtani
objektum leírásán kívül található a geológiai kislexikon amely
döntően azoknak a kifejezéseknek a magyarázatát adják amelyek
nem tekinthetők közismertnek, majd az ország szabadon láto-
gatható barlangjainak, a földtani tanösvényeknek és közgyűjte-
ményeinek, valamint a bányászati emlékhelyeinek és gyógyfür-
dőinek felsorolása amelyek ugyancsak kiemelkedő fontosságú
földtani értéket képviselnek. A kötet az ajánlott irodalom jegy-
zékével zárul.
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A 248 oldalas könyv szövege magyar és angol nyelvű. A
szerkesztő BUDAI Tamás és GYALOG László, a technikai szerkesztő
PIROS Olga és SIMONYI Dezső, a témavezető BREZSNYÁNSZKY

Károly és MAROS Gyula volt, a részfeladatok szerkesztésében
számtalan ismert szakember vett részt.

A könyv felelős kiadója KORDOS László. A csodálatosan szép,
több mint száz szebbnél szebb színes ábrát, fényképet tartalmazó
kiváló minőségű könyv az Innova-Print Kft. dolgozóit dicséri.

A könyv természetesen nemcsak „országjáróknak” ajánlott,
hanem mindenkinek, akit érdekel hazánk földtani felépítése
általános iskolai felső tagozatos diáktól a dédnagypapák, déd-
nagymamákig, de egyben kitűnő lehetőség az angol nyelv tanu-
lására is.

A könyv elfogyott, a második kiadás előjegyezhető a Magyar
Állami Földtani Intézet Könyvtárában (1143 Budapest, Stefánia
út 14.), vagy megrendelhető levélben és e-mailen (library@mafi.hu).
Vidékre a szállítás postai utánvétellel történik, melynek költsége a
vásárlót terheli.

HORN János

Könyvajánló

A Typotex Kiadó tájékoztatása alapján, hogy az elektronikus
könyvoldal (interkönyv) angol nyelvű felületén elérhető és meg-
vásárolható a könyv, amely TÓTH professzor hazai ELTE-n foly-
tatott hidrogeológiai tevékenységének eredményeit foglalja össze.
A könyv címe: 

From the artesian Paradigm to basin Hydraulics The
Contribution of József Tóth to Hungarian Hydrogeology

A link:
http://www.interkonyv.hu//konyvek/en/From%20the%20arte

sian%20Paradigm%20to%20basin%20Hydraulics

MÁDLNÉ SZŐNYI Judit

Megjelent HARTAI Éva: 

A változó Föld

című könyvének második kiadása. A könyv a társulati tagok szá-
mára 40%-os árengedménnyel, 3675 Ft-os áron megrendelhető a
következő címen:

http://www.vendegvaroutikonyvek.hu/shop/ismeretterjesztes/
a-valtozo-fold/1516/

Kedves Kollégák! Szeretnénk felhívni figyelmüket a közel-
múltban a Taylor and Francis Kiadónál megjelent könyvünkre: M.
NAGY Noémi, KÓNYA József: 

Interfacial chemistry of rocks and soils

A könyvről bővebb információt az alábbi weblapon kaphat-
nak:

http://www.crcpress.com/product/isbn/9781420091328;jsessi
onid=A7V-JcxRFZzfUNuuRmA2qg**

a szerzők


