Tisztelt Kollégák!
Tisztelt Tagtársak! Kedves Kollégák!
Két közgyűlés között („félidőben”) ezeken a ha
sábokon szeretnék szólni tevékenységünkről, műkö
désünk feltételeiről, szakmánk helyzetéről és terve
zett lépéseinkről.
Az 1994. április 8-i közgyűlésünkön és az Egye
sület múltját összefoglaló írásokkal méltó módon
emlékeztünk meg Egyesületünk alapításának 40. év
fordulójáról. Ünnepi közgyűlésünk — véleményem
szerint — tartalmas, jól szervezett rendezvény volt,
ám a résztvevők nem tül magas száma (104 f ő ) miatt
mégsem tekinthető egyértelműen sikeresnek.
Úgy gondolom, hogy egy egyesület erejét, lehető
ségeit tagjainak száma, azok aktivitása, egyesületük
höz és szakmájukhoz való ragaszkodásuk, eltökélt
ségük határozza meg. A tennivalókat együtt, szívós
és folyamatos munkával kell meghatároznunk közös
céljaink eléréséhez.
Tagságunk bizalmából, reményeink szerint hatha
tós támogatásával végezzük munkánkat, azonban a
bizalmat, a támogatást nap mint nap éreznünk kell.
Jelen időszakban még többre is szükség van, óriási
szakmaszeretetre és igen erős hitre, mert mint mond
ják: „csak higgy erősen és minden bekövetkezhet,
az is, amit elképzeltél”.
Egyesületünk mindig tudott alkalmazkodni a vál
tozó körülményekhez. Ennek köszönheti megalaku
lását, fennmaradását, aktív szerepét a műszála tudo
mányok szervezetében és megbecsülését a társadal
mi, a tudományos szervezetek és a kormányzati szer
vek részéről. Ennek egyik megnyilvánulása az is,
hogy az MGSZ Földtani Tanácsába delegálhattunk
egy képviselőt.
Az MGE, mint az MTESZ mintegy negyven szak
mai tudományos tagegyesületének egyik tagja ki
nyilvánította, hogy az ország reálértelmisége érdem
ben részt tud és részt is kíván vállalni a társadalom
előtt álló legfontosabb műszaki-gazdasági feladatok
megoldásából.
Most a szakmai kamarák megalakulása van soron.
Számunkra fontos, hogy az ezzel kapcsolatos tervek
kidolgozásában vegyünk részt (vagy legalábbis kí
sérjük figyelemmel), mert ez meghatározhatja Egye
sületünk jövőbeni szerepét.
Szakmánk, társadalmunk, s ezáltal mi is újabb és
újabb kihívásoknak vagyunk kitéve. Mivel tagsá
gunk derékhada középkorú, már nehezen válik meg
szakmájától, féltve őrzött ismereteinek birodalmától,
azaz nehezen vált, vagy gyakran nem is tud váltani,
teljesen újat kezdeni. Ezért is kell keresnünk együtt
azokat a lehetőségeket, amelyekkel fenntarthatjuk
szakmánk életképességét, hatékonyságát.
Lépéseink egyik jelének tekinthető a Szénhidro
gén Szakosztály megalakulása és eddigi sikeres mű
ködése, a másik a Kömyezetgeofizikai Bizottság lét
rejötte, amely a szakmai súlypont-áthelyeződés tük

re, keresvén a geofizika további kibontakozásának,
kiterjesztésének területeit.
Közgyűlésünkön is nyilvánvalóvá vált, tagjaink
elvárják, talán joggal igénylik is, hogy az Egyesület
segítsen szakmai (munkahelyi, személyes) gondjaik
megoldásában! Ehhez szükséges az, hogy a problé
mákról, a megoldási lehetőségekről ne csak a köz
gyűléseken értesüljünk, hanem folyamatosan az év
közi munkák, rendezvények során is.
Barátaim!

Mint érzékelhetik, a Magyar Geofizika — BODOKY Tamás kiváló főszerkesztésével— tájékoz
tatást ad az MGE belső életéről, külföldi kapcsolatai
ról, érdekes szakmai eseményeiről, de a szakmai
sikerekről is beszámol.
A Magyar Geofizika hasábjaiból tudhatjuk példá
ul, hogy:
— 1994/95-ben egyik tagtársunk az EAEG elnö
ke, ami a személyes elismertségen túl egyben
az MGE sikere is,
— egy másik tagunkat az SPWLA vezetőségénél
vették figyelembe,
— az AGU ismertetőt közöl az MGE -ről (amely
nagyon sok szakmai egyesülethez jut el),
— tagjaink hazai és külföldi rendezvényeken tar
tott szakmai előadásai mind-mind hozzájárul
nak a magyar geofizika tekintélyének növelé
séhez.
Mindezekhez megkíséreltünk erőt meríteni előde
ink erkölcsi forrásából, gondolataikból és hazaszere
tetükből [Magyar Geofizika 35. évf.l. sz. Koszorú
zás Eötvös Loránd sírjánál].
Mint látható, keressük azokat az utakat, módokat,
amelyek intenzívebbé, hatékonyabbá és eredménye
sebbé tehetik működésünket.
Ehhez kérem segítségüket, önzetlen támogatásu
kat azért, hogy:
— létszámunk lehetőleg ne csökkenjen ( volt tag
jainkat és ifjú kollégáinkat hívjuk közénk),
— tagjaink aktivitása növekedjék,
— a Magyar Geofizikusokért Alapítvány támo
gatásai a legjobb helyekre kerüljenek,
— szakmánk területén az etikus magatartás le
gyen a jellemző,
— rendezvényeink minél családiasabbak és látogatottabbak legyenek,
— ne feledjük szakmánk nagyjait, akik ember
ként is példa értékűek,
— Egyesületünk (így szakmánk is) fennmarad
jon „az idők végezetéig”.
Baráti üdvözlettel
Kiss Bertalan

Magyar Geofizika 35. évf. 2. szám
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Gratulálunk DOBRÓKA Mihálynak!
Az EAEG 1994. évi Évkönyvét lapozva tagtársa
ink a Geophysical Prospecting szerkesztőségében
egy változást fedezhetnek fel. Az „associate e d ito r
ok, vagyis a szakszerkesztők között az integrált geo
fizikai módszerek szakszerkesztőjeként M. DOBRÓKA váltotta fel S. STRANDENES kollégát, a szeizmi

kus hullámforrásokkal kapcsolatos cikkek szakszer
kesztőjét.
Nagy örömünkre szolgál, hogy DOBRÓKA Mihály
kollégánk és tagtársunk személyében magyar tagja is
van a Geophysical Prospecting szerkesztőségének.
Gratulálunk Mihály!

Bodoky Tamás
4» 4 е 4»

Szarajevói kollégáink segítséget kérnek!
izet KUBÁT professzor úr, a BoszniaHercegovinai Köztársaság Geológiai
Szolgálatának (címe: В-H Geological
^
Survey, Ministerstvo Privrede, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina) vezetője levélben
fordult hozzánk, segítségünket kérve.
A szarajevói szolgálat épületét tönkretették és ki
fosztották, eszközeik, könyvtáruk, térképtáruk el
pusztult, szakember gárdájuk jelentős része azonban
szerencsére megmaradt. Szeretnék újra kezdeni mű
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ködésüket, de nincs módjuk a hiányzó eszközök pót
lására. Ezért minden fajta segítséget örömmel fogad
nának, legyen az szakkönyv, szakfolyóirat, geoló
giai vagy geofizikai munkaeszköz, illetve egyéb tá
mogatás.
Tisztelettel kérjük Egyesületünk tagságát, hogy
ha lehet, lépjenek kapcsolatba bosnyák kollégáink
kal és amiben módjuk nyílik, segítsenek nekik.

Bodoky Tamás
4*

Mea culpa,
mea maxima culpa...
Sajnos, megint jelentkezünk. Az a szomorú hely
zet, hogy a számítógép billentyűzetén egymás mel
lett van az / é s a g betű. Bizonyára ezért (vagy talán
a kéziratot olvasó szerkesztő figyelmetlensége?...)
miatt fordulhatott elő az 1994. évi 1. számunk 57.
oldalán, hogy a Miskolci Egyetem Geofizikai Tan
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székének E-mail száma hibásan jelent meg. A helyes
hívószám a következő:
departm @gf02.geof.uni-miskolc.hu
A hibáért elnézést kérünk.

Tóth Lajos
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