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EGYESÜLETÜNK VENDÉGE VOLT 
AZ EAGE PACE ALAPÍTVÁNYÁNAK KURATÓRIUMA

A European Association o f  Geoscientists & 
Engineers mellett működő Programme for 
A ssociation and Cooperation in Earth Sciences 
(PACE) Alapítvány Kuratóriuma ez évi ülését Bu
dapesten és M iskolcon tartotta, október 2 9 -3 1 . kö
zött.

A z ülésen részt vett Gerd ZUNCKE elnök  
(Chairman), B o d o k y  Tamás alelnök (V ice- 
chairman) és Wim G o u d s w a a r d  gazdasági vezető  
(Secretary-Treasurer). Vendégeink az Észak- 
magyarországi Csoport szervezésében látogatást 
tettek a M iskolci Egyetem G eofizikai Tanszékén, 
valamint az aggteleki karsztvidéken. A z EAGE  
magyar társult egyesületeinek vezetőivel kötetlen, 
baráti hangvételű m egbeszélésre került sor október 
31-én az MGE-ben, amelyen a Magyarhoni Földta
ni Társulatot BÉRCZI István elnök, az OMBKE  
Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztályát 
PUGNER Sándor alelnök, a Magyar Geofizikusok  
Egyesületét pedig PÁLYI András elnök, H e g y b ír ó  
Zsuzsanna és O r m o s  Tamás alelnökök képviselték. 
A z egyesületi vezetők röviden ismertették egyesü
letük történetét, szervezeti felépítését, működési 
rendjét, a taglétszám alakulását, szakmai munkáju
kat és terveiket, valamint az EAGE-vel kapcsolatos 
törekvéseiket.

A  Kuratórium több érdekes kérdése és reagálása 
közül ki kell emelni ZUNCKE elnök észrevételét és 
javaslatát, amely nyilván az EAGE-ben tapasztalta
kon is alapul, hogy a belátható jövőben célszerűnek  
látná az egyesületeink között je len leg  m eglévő na
gyon határozott és merev adminisztratív különállás

oldását, a taglétszámokban rejlő erők jobb kihasz
nálása és az egyesületi munka színvonalának javítá
sa érdekében.

A z MGE vezetése m ég számos, közös érdeklő
désre számot tartó kérdést vetett fel. Ezek közül 
néhányat csak röviden említünk meg:

Megvitattuk a megalapítás alatt lévő közép
európai közös folyóirat ügyét, beleértve az indulás
hoz szükséges anyagi segítség kérdését is.

Megtárgyaltuk a vendégelőadók (visiting és 
distinguished lecturer) fogadásával és küldésével 
kapcsolatos elvi és pénzügyi támogatási kérdéseket, 
különös tekintettel Frank M o r r is o n  és R y b a c h  
László 1998 tavaszára tervezett magyarországi elő
adásaira. A  PACE szívesen támogatna visiting  
lecturer feladatára vállalkozó magyar szakembere
ket is.

Tagságunk m integy egyhatoda tagja valam ilyen  
európai szakmai szervezetnek is. Nagyrészt anyagi 
oka van viszont annak, hogy egyetem i hallgatókat 
nem tudunk bekapcsolni a nemzetközi tudományos 
életbe. A z Alapítvány nem zárkózik el a m egoldási 
módok keresésétől.

Felvetettük újabb budapesti EAGE-konferencia 
megrendezésének kérdését. Javasolták, hogy lob
bizzunk az EAGE vezetőségénél e tárgykörben, 
kihasználva a m ég m indig sokakban élő  kedvező  
1985-ös emlékeket. Természetesen mielőtt ezt 
megtennénk, a m egrendezhetőség alapvető kérdé
seit (például helyszín) megnyugtató módon meg 
kell oldanunk.

Pályi András
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