
Második ülés március 2-án
1. Közgyűlés
2. Alapszabály, ügyrend
3. Ifjúsági Ankét
4. Éves költségvetés
5. Tartós támogatás
6. Tagdíjbeszedés
7. MTESZ
8. EAGE — Helsinki
9. EEGS

10. Honlap
11. Rövid információk

Harmadik ülés március 30-án
1. Közgyűlés
2. Az Ifjú Szakemberek Ankétja
3. A szolnoki ankét
4. Soproni rendezvény
5. EEGS
6. A Deutsche Geophysikalische Gesellschaft közgyű

lése
7. Rövid információk

Negyedik ülés április 27-én
1. Közgyűlés
2. Javaslat MTESZ díjra
3. Rövid tájékoztató a szolnoki ankét előkészületeiről
4. EEGS
5. Vándorgyűlés
6. Honlap
7. Az Egyesület tartós támogatásának lehetősége
8. Rövid információk

Ötödik ülés június 15-én
1. Vándorgyűlés
2. A szolnoki ankét
3. Rövid információk
4. Az új tisztségviselők bemutatkozása
5. Beszámolók
6. A szakértői engedélyek kérdése
7. A bizottságok vezetőinek felkérése
8. Újabb rövid információk

Hatodik ülés augusztus 24-én
Napirend előtt: Az Etikai Bizottság felállítása
1. A zalakarosi vándorgyűlés
2. Az EEGS konferencia
3. A soproni rendezvény előkészületei
4. A Szeniorok Bizottsága által szervezett kirándulás
5. A szolnoki ankét jutalmának meghatározása
6. Rövid információk

H etedik ülés szeptem ber 21-én

1. Vándorgyűlés
2. EEGS konferencia
3. Oktatás
4. Nyugdíjas kirándulás
5. Etikai Bizottság
6. Jövőbeni rendezvények
7. Rövid információk

Nyolcadik ülés novem ber 2-án

1. Vándorgyűlés
2. ÁBW ’70
3. Az OMBKE balatonfüredi rendezvénye
4. Az Ifjú Szakemberek 2000. évi ankétja
5. SPWLA 2002
6. Év végi jutalom, kitüntetések 2000-ben
7. Információáramlás
8. Új/régi vezetők geofizikai intézményekben
9. Rövid információk

Kilencedik ülés novem ber 23-án

1. Az 1999. évi jutalmak
2. Nemzetközi tagdíjak
3. Tájékoztató levél a MÓL Rt. kérésére
4. Rövid információk

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez kevesebb, de egyben 
több is, mint az elnökségi határozatok közlése. Több, mert 
a megtárgyalt kérdéseknek csak egy része zárul határozat- 
hozatallal, így csupán ezek ismertetése nem adna hű képet 
az Elnökség munkájáról. Kevesebb, mert tisztelt Olvasóink 
nem kapják kézhez a határozatokat. Nehéz lenne eldönteni 
azonban, hogy mit is kellene közölni. Az elnökségi határo
zat ugyanis többnyire egyetlen mondat, például: „Az El
nökség a beszámolót egyhangúlag elfogadta.”. A beszá
moló ismerete nélkül a határozat ismertetése értelmetlen 
lenne, ha viszont minden, az adott témához tartozó anyagot 
közölnénk, akkor a Magyar Geofizika átalakulna az elnök
ségi ülések emlékeztetőinek tárházává. Aki viszont valóban 
érdeklődik egy-egy kérdés iránt, az a már említett forrá
sokból részletes tájékoztatást kaphat.

Egy kibővített elnökségi ülés napirendje hiányzik. De
cember 9-én az Elnökség, az Egyesület tisztségviselői és 
támogatóink képviselői napirend nélküli, kötetlen beszél
getésen emlékeztek vissza az utolsó 1900-as év eseményei
re és szó esett arról is, mit és hogyan kellene csinálni a 
2000-es években. Ha hivatalos szavazás nem is volt, de a 
határozat egyértelmű: folytatni kívánjuk a munkát szak
mánk és tagtársaink érdekében.

Verő László

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

1999. szeptember 16-án 45 tagtársunk részvételével ta
nulmányi kirándulást rendeztünk Tatára, a Szabadtéri Ge
ológiai Múzeumba, amelyet a Kálvária-dombon és a domb 
környékén találunk.

FÜLÖP József geológus, akadémikus ismerte fel, hogy 
ezt a területet természetvédelmi területté kell nyilvánítani, 
nehogy azt a gyorsan terjeszkedő város eltüntesse. 1958-

ban ez sikerült is és a természetvédelmi területet a Magyar 
Állami Földtani Intézet (MÁFI) kezelésébe adták. FÜlöp 
József mint a MÁFI igazgatója nagy szakértelemmel és 
célratörő munkával munkatársaival együtt kialakította a 
szabadtéri múzeum mai arculatát. Feltárásokat végeztek, 
tanösvényeket építettek és egy régi bányaudvarban (a mú
zeum alsó szintjén) összegyűjtötték és egy szépen parkosí-
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