
In Memóriám:

CSEREPES BÁLINT
1932-2 0 0 5

Az elmúlt év karácsonyát követő napokban kaptuk a 
hírt feleségétől, hogy Cserepes Bálint, régi kollégánk 
váratlanul, szívelégtelenség következében december 23- 
án, 73 éves korában Stockolmban elhunyt. Ma már csak 
az idősebb munkatársak emlékezhetnek a nyughatatlan 
természetű, örökmozgó, precíz, jó kedélyű szeizmikus 
észlelőre, aki egy évtizeden át dolgozott az ELGI-ben. 
Élete nagyobbik részét később külföldön töltötte.

Bálint 1952-ben lépett az Intézetbe. A második kö- 
zépkáderképző technikusi tanfolyam elvégzése után a 
GÁLFI János vezette Szeizmikus Osztályra került. Mint 
terepi észlelő Pető Márton szeizmikus csoportjának 
tagjaként számos, főleg dunántúli területen végzett 
méréseket. 1956-ban Sümegen vette feleségül Lakin- 
GER Terikét, akivel 50 éven át boldog házasságban élt 
(esküvői képük az ELGI történetének 145. oldalán 
látható).

1962-ben a Vízkutató-Fúró Vállalathoz ment, ahol 
néhány évig lyukgeofizikai mérésekkel, tehát lényegé
ben műszeres geofizikával foglalkozott. Ezt követően a 
rádióamatőr mozgalomban tevékenykedett, időközben 
megszerezte az üzemmérnöki oklevelet.

1970-ben családjával külföldre távozott. Rövid 
ideig tartó ausztráliai tartózkodás után véglegesen

Svédországban telepedtek le. Nyelvi és szakmabeli tovább
tanulással egybekötve a stockolmi Geodéziai Intézetnél 
kapott állást, ahol 3 évig földrengésjelző szeizmográfok 
adatainak kiértékelésével foglakozott Arne Bjerhammar 
professzor mellett, majd ezt követően pályázaton elnyert 
egy jó állást az L. M. Ericsson nagyvállalatnál és ott 
11 éven át az AXE telefonkapcsoló rendszerek fejlesztésé
vel foglalkozott. Nyugtalan természete továbbvitte és 1986- 
tól a Philips vállalat fejlesztői osztályán kapott új állást, 
ahol 10 évig dolgozott. Miután a vállalatot egy amerikai 
cég megvásárolta, az idősebb munkatársakat nyugdíjba 
küldték. Jóllehet anyagi problémáik nem voltak, ez a fejle
mény nagyon letörte. Életerősen, ambiciózusan igyekezett 
új munkát találni, de 55 éves fejjel ez már Svédországban 
is szinte lehetetlen.

Házasságuk alatt egy fiúgyermekük született, aki svéd 
feleségével Németországban él. Bálinték már hosszabb 
ideje évente hazalátogattak Sümegre, csinos kis nyaralót 
építettek a szőlőhegy oldalában, remek kilátással a restau
rált várromra.

Kedves, vidám, örökké mozgó Bálint, emlékezünk rád és 
nem felejtünk. Nyugodj békében!

Hobot József Polcz Iván
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