
a Magyar Geofizika lap ilyen tárgyú különszámának tá
mogatására

6. MTESZ ügyek: egyesületi delegáltak területi szervezetek 
közgyűléseibe, a MTESZ-díj és szavazatszámláló bizott
ságba 1-1 tagtársunkat javasoltunk, személyeket javasol
tunk egyszeri rendkívüli segélyezésre, tájékoztatás az 
ingatlanhelyzetről

7. Egyebek: Gyermek Habilitációs Alapítvány kérésének 
elutasítása, MÓL támogatások, életrajzi lexikon, beszá
moló a celldömölki elnöki és titkári látogatásról, folyó 
ügyek.

2007. szeptember 25.

1. Ismertetés a közelmúlt eseményeiről: uránérc-kutatás és 
bányászat konferencia Pécs, nyugdíjas kirándulás Sop
ron

2. A Budapesti Olajipari Klub bemutatása: ismertetés, 
kapcsolatfelvétel

3. A magyar EAGE csoport ügyei: októberi program, egye
temisták tagsága, tagdíj ügyek

4. Mérnökgeofizikai Bizottság: vezetőváltás, TlLDY Péter 
mint új vezető megválasztása

5. Beszámolás rendezvényekről:
— Vándorgyűlés Sopron
— Ifjúsági Ankét 2008 előkészületei
— a Zalai területi csoport hagyományos novemberi 

ankétja
— ME középiskolai diákkonferencia

6. A megelőző elnökségi ülésen szerepelt témák közül a 
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatok, SPWLA 
vezetésváltás, honlap, Föld Bolygó Nemzetközi Éve 
témák áttekintése

7. 100 éves idén az ELGI! — a rendezvénysorozat áttekin
tése

8. MGE titkárság személyi kérdései: döntés ügyvezető 
titkári állásra pályázat kiírásáról, betanítási időszakról,

az esedékes általános titkár választás főbb elvi szem
pontjairól

9. Egyebek: MTESZ ügyek: RezessY Géza és Tóth Csaba 
megválasztása bizottságokba, Microsoft megállapodás; 
döntés Gili László előterjesztéséről Gábor Dénes-díjra; 
geofizikai szótár; döntés fénymásoló ajánlatok között, 
belépési/szakértői kérelem.

2007. november 20.

1. Ismertetés a közelmúlt eseményeiről: EAGE programok, 
DL előadás, ünnepi ülés az ELGI 100 éves program- 
sorozat keretében, ME diákkonferencia

2. EAGE nemzetközi tagdíj
3. Föld Bolygó Nemzetközi Éve: beszámoló nemzeti bi

zottság részéről, nagyrendezvény a Magyar Természet- 
tudományi Múzeumban április 18-22. között, a MTESZ 
bekapcsolása a munkába

4. Mérnökgeofizikai Bizottság új vezetése: egyetértés a 
bizottsági elnök előterjesztésével

5. Rendezvények előkészületei: a nagykanizsai és az ifjú
sági ankét ügyei

6. Ügyvezető titkári pályázat értékelése: döntés meghallga
tásról, a behívottak listájáról

7. MTESZ hírek: sürgőssé vált a Kossuth téri irodaház 
eladása, Gyémántjubileumi Év ismertetés

8. Egyebek: megbízás egyesületi kitüntetésekre javaslatot 
tevő bizottság létrehozására, döntés 13. havi bérről, új 
jogi tagunk a PetroHungária Kft., belépési/szakértői ké
relem, folyó ügyek.

2007. december 13.

A 2007. évi tevékenység áttekintése, értékelése, a 2008. év 
várható főbb feladatainak körvonalazása.

Pályi András

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

2007. szeptember 5-én, kissé szemerkélő esőben indul
tunk el Budapestről a Szeniorok Bizottságának idei tanul
mányi kirándulására Sopronba. E kirándulás keretében 
59 fő részvételével ünnepeltük meg a nagycenki Széchenyi 
István Geofizikai Obszervatórium alapításának 50. évfor
dulóját.

Szarka László, a soproni Geodéziai és Geofizikai Kuta
tó Intézet tudományos főosztályvezetője munkatársaival 
együtt fogadta a résztvevőket és ismertette az intézet és az 
obszervatórium történetét. Az intézet jövőbeli tervei között 
kiemelkedő helyet foglal el az IAGA (International 
Association of Geophysics and Aeronomie) 2009-ben Sop
ronban rendezendő kongresszusa.

A szakszerű és érdekes ismertető után városnézésen vet
tünk részt dr. Wilfing László nyugalmazott egyetemi tanár 
kiváló vezetésével, amelyet még az évszakhoz képest szo
katlanul hűvös, jeges szél sem tudott megzavarni.

Kitűnő ebédet kaptunk Balfon a Panoráma étteremben, 
majd az obszervatórium megtekintése következett.

Wesztergom Viktor, az obszervatórium vezetője is
mertette az obszervatórium történetét és jelenlegi munkás
ságát, majd a részletes szakmai vezetést az „alapító atyák”: 
Ádám Antal, Bencze Pál és Verő József vállalták, akik 
még napjainkban is aktív művelői a geofizikának. Öröm
mel tapasztaltuk, hogy az obszervatórium milyen nagy fej
lődést ért el az eltelt fél évszázad alatt.

Az obszervatórium meglátogatása után megtekintettük a 
gróf Széchenyi István életét és munkásságát bemutató 
nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeumot.

Végül ellátogattunk a Páneurópai Piknik Emlékhelyre, 
ahol 1989. szeptember 19-én rövid időre megnyitották a 
vasfüggönyt. Sok keletnémet turista használta fel ezt az 
alkalmat a menekülésre, Ausztriába. Ezzel Magyarország 
indította el azt a folyamatot, amely végül a hírhedt berlini 
fal lebontását eredményezte.

Köszönettel tartozunk valamennyi soproni kollégának a 
szíves vendéglátásért. Pályi Andrást, a Magyar Geofizi
kusok Egyesületének titkárát illeti a köszönet a tanulmányi
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kirándulás előkészítő munkájáért, Bellér Éva ügyvezető 
titkárt pedig kirándulás zökkenőmentes lebonyolításáért. A 
jól sikerült csoportkép elkészítése Vida Zsolt tagtársunk
nak köszönhető. A programot az előző éveknek megfelelő
en a Nemesi László által vezetett Magyar Geofizikusokért 
Alapítvány támogatta.

Mindazoknak, akik a tanulmányi kirándulás sikeréért 
támogatóan tevékenykedtek, ezúton is köszönetét mond a 
Szeniorok Bizottsága.

Aczél Etelka 
a Szeniorok Bizottságának 

elnöke
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