UJ TAGOK AZ EGYESÜLET ELNOKSEGEBEN
Az áprilisi közgyűlésen történt a háromévenként esedékes nagyobb mértékű tisztújítás. Igaz, a „nagyobb
mértékű” kifejezés most nem nagyon érvényes, hiszen alig kerültek új tagok az Elnökségbe, inkább csak a
régiek kaptak új tisztséget. Azokat, akik teljesítették a Magyar Geofizika kérését és legfontosabb adataikkal
együtt fényképüket is megküldték a szerkesztőségnek, most bemutatjuk Tagtársainknak.
Elnökünk, MESKÓ Attila arcképével és életrajzával la
punk más helyén találkozhatnak, itt csak a kiegészítő ada
tokat adjuk meg:
Telefon: (1)312 7069
Fax:
(1)311 3868
E-mail:
mesko@office.mta.hu
Alelnökünk, H eg y b ír ó Zsuzsanna, ugyan nem új, de
ilyen bemutatása csak most történik meg.
A Nehézipari Műszaki Egyetemen
(Miskolc) végzett, okleveles bánya
mérnök. Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi
Karán alkalmazott matematikusi
diplomát is szerzett. A Magyar Ál
lami Eötvös Loránd Geofizikai Inté
zet osztályvezetője, a Geofizikai
Közlemények szerkesztője. Tagja
volt a Magyar Geofizikusok Egye
sülete Tudományos és Oktatási Bizottságának, valamint a
European Association of Exploration Geophysicists Szer
kesztőbizottságának.
Telefon: (1) 363 2835
Fax:
(1) 363 7256
E-mail:
hegvbiro@elgi.hu

Másik alelnökünk, Szűcs István, sem teljesen új, hiszen
már hosszabb ideje a Mecseki Csoport elnöke.
A Nehézipari Műszaki Egyete
men (Miskolc) végzett, okleveles
geofizikus mérnök, a műszaki tudo
mány kandidátusa. A GEOPARD
Kft. ügyvezető igazgatója.
Telefon:
(72) 238 930
(72) 239 153
Fax:
(72) 238 930
E-mail: geopard@mail.matav.hu
A Soproni Csoport új titkára S za la i Sándor.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán
végzett, okleveles geofizikus. Jelen
leg a Magyar Tudományos Akadé
mia Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Kutató
Intézetének tudományos munkatársa.
Szakterülete a geoelektromos kuta
tás.
Telefon: (99)314 290
Fax:
(99)313 267
E-mail:
szalai@ggki.hu
Verő László
titkár
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Immár harmadik alkalommal élhettünk azzal a lehető
séggel, hogy személyi jövedelemadónk 1%-át felajánlhat
tuk valamely közhasznú szervezetnek, így a Magyar Geofi
zikusok Egyesületének is. A kapott értesítés szerint az 1998.
évi adóból 266 561 Ft-ot kapott Egyesületünk, ez 101 838
Ft-tal több az 1997. évi összegnél.
A Magyar Geofizikusok Egyesülete köszönetét mond
mindazoknak a tagtársaknak, akik támogatásukkal hozzájá

rultak Egyesületünk működéséhez és kéri, hogy az 1999.
évi SZJA esetében se feledkezzenek meg erről a lehetőség
ről. Segítségüket előre is köszönöm.
A Magyar Geofizikusok Egyesületének
Elnöksége nevében
Meskó Attila elnök

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI
1999. május 12-én a Magyar Geofizikusok Egyesületé
ben 38 tagtársunk részvételével baráti találkozót rendez
tünk. Dr. MESKÓ Attila, Egyesületünk elnöke szívélyes
szavakkal üdvözölte a megjelent kollégákat. Kifejtette: aki
a múltat nem becsüli meg, az a jelent nem ismerheti és a
jövőt sem tudja helyesen megítélni. A baráti találkozót
megtisztelte jelenlétével H eg ybíró Zsuzsanna, az MGE
alelnöke is. Szűcs István alelnök hivatalos elfoglaltsága
miatt kimentését kérte.
A klubdélután keretében megtekintettük a Magyar Ál
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lami Földtani Intézet alapításának 150. évfordulója tiszte
letére készült filmet, valamint Ju h á s z Árpád geológus
kollégánk Tasmania c. filmjének első részét.
A rendezvény támogatásáért köszönet illeti a Magyar
Geofizikusokért Alapítványt, valamint B ellér Évát, az
MGE ügyvezető titkárát és munkatársát, S zik o r a Hildát a
baráti találkozó sikeres lebonyolításáért.
Aczél Etelka,
a Szeniorok Bizottságának elnöke
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