
Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az ALAPÍTÓ OKIRAT szerint az Alapítvány hármas 

céllal jött létre: támogatja
1) a tudományos tevékenységet,
2) a nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést,
3) szociális tevékenységet fejt ki.

Kiadásainkat áttekintve megállapítható, hogy

A) Az 1. és 2. pontban meghatározott tevékenységet támo
gatjuk, amikor

— a Magyar Geofizikusok Egyesületének tudományos 
rendezvényét, az Ifjú Szakemberek Ankétját támo
gatjuk,

— vagy a 35 éven aluli, külföldi (esetleg belföldi) kon
ferenciákon előadást tartó kollégák költségeihez 
adunk ösztöndíjat,

— vagy külföldi egyetemen, kutatóintézetben ösztöndí
jat elnyert ifjú kutató fedezetlen utazási és szállás 
költségeire biztosítunk ösztöndíjat,

— vagy egy nyári terepgyakorlat költségeihez adunk 
ösztöndíjat, amelyre az egyetemi keretek nem elégsé
gesek.

B) Az 1. pontban megfogalmazott tevékenységet támogat
tuk, amikor

— a Magyar Geofizikusok Egyesülete Tudományos Bi
zottsága által az Év cikkeinek minősített tudományos 
publikációkat támogattuk.

C) A 2. pontban megfogalmazott tevékenységet támogatjuk, 
amikor

— a szenior találkozókat, szakmai kirándulásokat támo
gatjuk. Ezek a nyugdíjas kollégák számára a geofizi
kával összefüggő, kulturális elemeket is tartalmazó, 
ismeretterjesztő rendezvények, ahol szakmánk egy- 
egy tevékenységének jelenlegi szintjét bemutató léte
sítményekben, a helyi vezető szakemberek tartanak 
előadásokat, bemutatókat, vagy az Egyesület helyisé
geiben videofelvételeken nézhetik meg a szakmai új
donságokat.

D) A 3. pontban megfogalmazott tevékenységeket támo
gatjuk, amikor

— szociális segélyeket nyújtunk a létminimum alatt 
élőknek, vagy olyan kollégáknak, akiknek betegség, 
haláleset, munkanélküliség miatt vannak megélhetési 
gondjai.

Nemesi László, 
a kuratórium elnöke

ELNÖKSÉGI ULESEK KÖZGYŰLÉSTŐL KÖZGYŰLÉSIG
A Magyar Geofizika 40. évfolyamának 4. számában je

lentettük meg először az előző év elnökségi üléseinek napi
rendjét. így kívántunk eleget tenni az elnökség munkájáról 
szóló beszámolási kötelezettségünknek, azzal a kiegészítés
sel, hogy a titkárságon változatlanul mindenki számára 
hozzáférhetőek a magnetofon-felvétel alapján készített 
emlékeztetők, illetve összegyűjtve a határozatok.

Következzék tehát a tíz ülés napirendje, egy kis változta
tással. Az Egyesület életében a változások nem a kalendári
umhoz, hanem a közgyűlések időpontjához kötődnek. Ezért 
— nem feledkezve meg a 2000. év első néhány üléséről — a 
2001. április 6-i közgyűlésig tartott elnökségi ülésekről 
számolunk be, ebben az egyszerűsített formában.

Első ülés 2000. január 25-én
1. A 2000. évi költségvetés
2. Az Ifjú Szakemberek Ankétjának előkészületei
3. A közgyűléssel kapcsolatos teendők

4. Vándorgyűlés
5. Kapcsolatfelvétel támogatóinkkal
6. Az Etikai Bizottság határozata
7. Rövid információk

Második ülés 2000. március 14-én
1. Az Ifjú Szakemberek Ankétja
2. A közgyűléssel kapcsolatos teendők
3. A vándorgyűlés
4. Gazdasági vonatkozású információk, tennivalók
5. Rövid információk

Harmadik ülés 2000. április 25-én
1. Közgyűlés
2. Ifjú Szakemberek Ankétja
3. Vándorgyűlés
4. MTESZ díjak
5. Rövid információk, kérések
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Negyedik ülés 2000. június 20-án
1. Vándorgyűlés
2. MTESZ díjak
3. Tárczy-Hornoch Antal mellszobra
4. Flórián Endre kérése
5. Javaslat a geofizika népszerűsítésére
6. Beszámolók
7. Rövid információk, kérések

Ötödik ülés 2000. szeptember 5-én
1. Vándorgyűlés
2. Szenior kirándulás
3. SEG társult tagság
4. Teljesen vagy félig elintézett ügyek
5. Hajnal Zoltán és Sierd Cloething októberi előadása 

a Magyar Tudományos Akadémián
6. Rövid információk

Hatodik ülés 2000. október 10-én
1. Vándorgyűlés
2. A szenior kirándulás
3. Az októberi előadások
4. A Szövetségi Tanács szeptember 22-i üléséről
5. Év végi teendők
6. Elintézett ügyek
7. Rövid információk

Hetedik ülés 2000. november 14-én
1. Az október 26-i előadások és a vele kapcsolatos 

események
2. Év végi teendők
3. Előkészületek a j övő évre
4. Javaslat a 2001. évi gazdálkodással kapcsolatban
5. Rövid információk

Nyolcadik ülés 2001. január 23-án
1. Ifjúsági Ankét
2. Eötvös Emlékérem Bizottság
3. Jelölő Bizottság
4. Közgyűlés
5. Területi csoportok ellátmánya
6. Területi csoportok, szakosztályok beszámolói
7. Jogi tagdíjak
8. Rövid információk

Kilencedik ülés 2001. február 20-án
1. Ifjúsági Ankét
2. Az Év cikke
3. Közgyűlés
4. Baráti vacsora
5. MTESZ
6. Egyesületek együttműködése
7. Szakértői kérelem
8. E AGE-konferencia
9. Új belépő
10. Rövid információk, bejelentések

Tizedik ülés 2001. március 13-án
1. Ifjú Szakemberek Ankétja
2. Közgyűlés
3. Rövid információk

Két kiegészítést kell még tennem. Remélhetőleg nem 
zavaró, hogy a napirendi pontok megnevezése nem teljesen 
egységes. Ennek oka az, hogy néhány esetben nem én ké
szítettem a meghívót. A másik megjegyzés pedig arra vo
natkozik, hogy 2000 decemberében is tartott az elnökség 
egy napirend nélküli ülést, melyre támogatóink képviselőit 
is meghívtuk.

Verő László

KOSZORÚZÁS EÖTVÖS LORÁND HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁN

2001. április 8-án emlékeztünk EÖTVÖS Loránd halálá
nak nyolcvankettedik évfordulójára. Az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet vezetősége és munkatársai idén is lerót
ták tiszteletüket a Kerepesi temetőben az Intézet névadójá
nak nyughelyénél.

BODOKY Tamás, az ELGI igazgatója méltó szavakkal 
emlékezett meg nagy elődünkről és kifejezésre juttatta azt a 
meggyőződését, hogy az Intézet vezetői és munkatársai 
mindig tisztelettel fognak adózni ezen a napon a nagy ma
gyar tudós emléke előtt.

A Magyar Geológiai Szolgálat képviseletében FARKAS 
István főigazgató helyezte el a síron a tisztelet, a nagyrabe
csülés és a megemlékezés virágai

Aczél Etelka 
Fotó: Unica Zsuzsanna
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