
nem az újságírói rossz tulajdonságok. Mikor a titkár 
úr azt bizonygatta, hogy a térségen belül Magyaror
szág ugyanazt a szerepet tölti be számukra, mint 
Nyugat-Európában Anglia, tudatosan választották 
ki országunkat erre a feladatra, mert — és itt követ
kezett jó tulajdonságaink felsorolása, az jutott 
eszembe, vajon mit mond most a prágai első titkár 
az ottani MTESZ-ben? Az előzetes program szerint 
még a Nomura Bankház képviselője tartott volna 
rövid tájékoztatót, ez azonban elmaradt. Az ok talán 
a Heti Világgazdaság június 14-i számában megje
lent cikkben leírtakból következik: „Alvilági figu
ráknak kifizetett »hallgatási díj« miatt keveredett 
botrányba a legnagyobb japán brókerház, a 
Nomura, amelynek vezetői közül többen rács mögé 
kerültek.”

Ezen az ülésen még módosítottuk a MTESZ 
alapszabályát, hogy eleget tegyen az 1 %-os törvény 
és még inkább az APEH előírásainak, szó esett az 
érdekvédelmi munkacsoportról és a technika házak 
mellett leginkább örökzöld témáról, a szakértői 
tevékenységről. Egy ilyen mondat hangzott el: 
Minden olyan területen, amely nem mond ellent a 
módosítandó törvénynek, az egyesületek szakértői 
engedélyeket adhatnak ki.

Június 10-én volt egy sajtószóvivői értekezlet. 
Úgy látszik, a tanév végére mindenki elfáradt, a 
jelenlét a 20%-ot sem érte el. Két lényeges infor
máció. Állítólag a pokolban a magyar értelmiség 
üstje az egyetlen, ahova nem kell kisördögöt állíta
ni, úgyis visszarángatják egymást. A másik pedig 
az, hogy jövőre lesz 50 éves a MTESZ. Ebből az

TISZTELGŐ

A celldömölki általános iskola 1972 májusában 
vette föl EÖTVÖS Loránd nevét. A névadó ünnep
ség gondolatának jegyében hagyomány, hogy 
minden év májusában fizikaversenyt rendeznek 
az iskola 7. és 8. osztályos tanulói számára. Az 
idei évben ünnepük az iskola fennállásának 100 
éves évfordulóját is. Az ünnepségsorozatra ked
ves hangú levélben meghívták az Egyesület Sze
niorok Bizottságának néhány tagját. Az iskola- 
igazgató, RöZMÁN László meghívásához csatla
kozott Dala József helytörténész is, akit két év
vel ezelőtt ismertünk meg az emlékezetes Ság- 
hegyi tanulmányi kirándulás alkalmával.

A meghívásnak örömmel tettünk eleget. A ju 
bileum alkalmával Dala József az iskolának 
adományozta gazdag gyűjteményének azokat a 
darabjait, amelyek kapcsolódnak EÖTVÖS Loránd 
tevékenységéhez. Ezek elsősorban a Ság-hegyen 
történt ingaméréssel kapcsolatosak, korabeli
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keltette mágneses zavar, a közelében egy másik 
színes foltban örömmel ismertek föl valami olyan 
helyet, ami úgy szabad szemmel nem is látszik ba
zalthegynek.

A fizikaverseny ebben az évben csak elméleti 
kérdések megoldásából állt, az értékeléssel együtt 
kb. két órát vett igénybe. Az eredmények között 
— az értékelők szerint — idén jó, sőt nagyon jó 
megoldások születtek. Mi nem kerültünk közel 
sem a versenyzőkhöz, sem az értékeléshez, a 
zsűri döntését elfogadva adtunk jutalmakat az 
Egyesület nevében. Mind a 7. osztályos PINTÉR 
Milán, mind a 8. osztályos KOVÁCS Ákos kapott 
egy példányt abból a néhány centis pici könyvből, 
amely EÖTVÖS életét és munkásságát ismerteti.

A tágabb pátria nagyjai közül tisztelet övezi ott 
WEÖRES Sándort. Szülőföldjének szóló versei közül 
több nem jelent meg nyomtatásban. Ezek egyikének 
a kéziratát fénymásolatban megkaptuk. Megkaptuk

egy példányát annak az emlékkönyvnek is, amelyet 
az iskola előző igazgatója írt az iskola történetéről. 
Ez a történet messze túlnyúlik a száz esztendőn, 
olyan régi időkig, amikor volt már valamiféle taní
tás, de iskoláról nem lehetett beszélni a mai érte
lemben. Akkor egy-egy elkötelezett ember felelős
ségvállalásán múlott, hogy történjék valami előrelé
pés. Örvendetes, hogy a hagyományőrzők nem en
gedik feledésbe merülni ezeknek a nevét. Ismételten 
ráirányítják a tanulók figyelmét a tiszteletet érdemlő 
elődökre, a szülőföld szeretetére és ezen keresztül 
az igaz hazafiságra.

Az ünnepség végén barátságban váltunk el, meg
tisztelve éreztük magunkat, hogy abból a lelkese
désből még mi is meríthettünk. Jövőre EÖTVÖS 
születésének lesz kerekszámú évfordulója, biztos, 
hogy újra találkozunk.

Stomfai Róbert, Ujfalusy Antal

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

A szeniorok 1997. évi tavaszi baráti találkozóját 
május 8-án rendeztük a Magyar Geofizikusok 
Egyesületében. A jól sikerült összejövetelen 34 
tagtársunk jelent meg. A találkozón részt vettek az 
Egyesület vezetői is: PÁLYI András, az Egyesület 
elnöke, HEGYBÍRÓ Zsuzsanna alelnök és VERŐ 
László, az Egyesület titkára.

PÁLYI András elnök üdvözölte a megjelenteket 
és annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy

szervezeti életünk erősítése, javítása ügyében a 
szeniorok klubját példának lehetne tekinteni.

A rendezvény sikeréért köszönet illeti a Magyar 
Geofizikusokért Alapítványt, valamint BELLÉR 
Évát, a Magyar Geofizikusok Egyesületének ügy
vezető titkárát és munkatársát, SZDCORA Hildát.

A Szeniorok Bizottsága a következő rendezvé
nyét 1997. október 2-ra tervezi.

Aczél Etelka, 
a Szeniorok Bizottságának elnöke

Franciául: Association des Géophysicistes 
Hongrois

Oroszul: Общество Венгерских Геофизиков
2. Az Egyesület székhelye: Budapest
3. Az Egyesület pecsétje: Földgömb, közepén Eöt- 

vös-ingával, köriratban: az Egyesület neve, ala
kulási éve(1954)

4. Az Egyesület önálló jogi személy.
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