
A leköszönő Pályi Andrást búcsúztatja Gombár László

A választásról készült jegyzőkönyv az Egyesület irattá
rában található.

Gombár László elnök köszönetét mondott a Jelölő Bi
zottság elnökének és tagjainak, valamint a Szavazatszámlá
ló Bizottság elnökének és tagjainak az eredményes munká
ért. Gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek

és eredményes munkát kívánt nekik.
Ezt követően megtörtént az általános titkári helycsere az 

elnökségi asztalnál.
Az elnök megköszönte a közgyűlésnek az eredményes 

munkát és meghívta a jelenlévőket a múzeum kupola
csarnokában tartandó állófogadásra, majd hivatalosan be
zárta a 2008. évi rendes közgyűlést. Ezt követően a megje
lentek elénekelték a Bányászhimnuszt.

A közgyűlés minden napirendi pontját, 
díjátadását, előadását projektoros kivetítés 

segítette. A vetítés előkészítését és a közgyűlésen 
a helyszíni technikai lebonyolítást Kakas Kristóf 

látta el. A közgyűlési beszámolót 
magnófelvételről (a hangfelvétel az Egyesület 
irattárában megtalálható) a Hegedüsné Petró 

Erzsébet által készített emlékeztető alapján Pályi 
András állította össze. A fényképeket Vámos 

Judit készítette. A képek honlapunkon, a Hírek 
rovatban megtekinthetők. Köszönet 

mindnyájuknak lelkiismeretes munkájukért

KOSZORÚZÁS EÖTVÖS LORÁND SÍRJÁNÁL

A koszorúzók egy csoportja a Kerepesi temetőben

Ebben az évben a hagyományos koszorúzást április 26- 
ára, az egyesületi közgyűlés napjának délelőttjére tettük. 
Lehetőséget kívántunk teremteni a tagjainknak arra, hogy 
ezen a szép programon minél többen részt vehessenek.

Hu d ec z  Ferenc, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora 
elhelyezi az egyetem koszorúját

A meghirdetett időpontban népes csoport gyűlt össze a 
Kerepesi úti sírkertben Eötvös Loránd sírjánál. Baráth 
István rövid megemlékezést tartott, kiemelve EÖTVÖS mun
kásságának legfontosabb eredményeit, és az Eötvös-inga 
jelentőségét a tudományos felfedezések sorában. Megemlí
tette, hogy EÖTVÖS műszereinek köszönhető a világon szá
mos olajmező felfedezése. Felhívta a figyelmet az ELGI-ben 
találtható Eötvös-múzeumra és a modem geofizikai műsze
rek kiállítására. Elmondta, hogy az ELGI fennállásának
100. évfordulója különösen jelentőssé teszi az ez évi 
megemlékezést.

Az MGE képviselői

Ezután Hegybíró Zsuzsanna kérte fel sorban a meg
jelenteket a virágok, koszorúk elhelyezésére.

A sort Hudecz Ferenc egyetemi tanár, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektora nyitotta meg. Szabados Gábor, 
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke és Farkas 
István, az MBFH főosztályvezetője az egész magyar geo- 
társadalmat is képviselte. Az Eötvös Loránd Fizikai Társu
lat nevében KÁDÁR György főtitkár, a Magyarhoni Föld
tani Társulat nevében Unger Zoltán főtitkár helyezte el 
koszorúját.
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Egyesületünket a teljes elnökség képviselte, a virágokat 
Gombár László elnök, Király András alelnök és Pályi 
András titkár helyezte el.

Utolsóként az EÖTVÖS laboratóriumából kialakult Ma
gyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet nevében 
BARÁTH István és JÁNVÁRI János igazgatóhelyettesek haj
tottak fejet az intézet névadójának sírja előtt.

Ebben az évben sajnos hiányoztak az Eötvös Loránd 
nevét viselő általános és középiskolák képviselői, a diákok. 
Ennek oka az volt, hogy a közgyűlés miatt nem tudtuk a

diákok programját az intézetben megszervezni. Ugyanak
kor egyesületünk tagsága az előző évekhez hasonló mini
mális létszámban jelent meg a koszorúzáson. Ezért az 
egyesület elnöksége a jövőben ismét EÖTVÖS halálának 
napján —  április 8-án vagy egy ahhoz közeli napon — 
fogja tartani a megemlékezést a sírnál.

Hegybíró Zsuzsanna 
(Képek: Kakas Kristóf)

BESZÁMOLÓ AZ MGE ELNÖKSÉGÉNEK AZ ÉVES RENDES 
KÖZGYŰLÉST MEGELŐZŐ IDŐSZAKBAN VÉGZETT 

2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Az évi rendes közgyűlésig 2008-ban három elnökségi 
ülést tartottunk. Mindhárom ülést a megszokott keddi na
pon, az MGE Fő utcai irodájában bonyolítottuk le.

Üléseinken a mindenkori napirendnek megfelelően az 
alábbi témákkal (ahol szükséges a jobb érthetőség miatt, ott 
rövid magyarázó kiegészítésekkel) foglalkozott az 
elnökség:

2008. január 29.

Gombár László elnök hivatalos külföldi utazás miatt 
nem tudott az ülésen részt venni, így azt Király András 
alelnök vezette.
1. 2008. I. negyedévi rendezvények: Egyed-szeminárium 

kérdése; Inverziós Ankét Miskolcon; Ifjúsági Ankét 
Mecenatúra pályázata; a 100 éves ELGI tudományos 
konferenciája.

2. Szakosztályi ügyek: SPWLA Chapter új tisztségviselők 
személyére javaslat; EAGE ifjúsági ösztöndíj kérdése; 
Hegybíró Zsuzsa alelnök delegálása EAGE székház
avatására; területi csoportok éves ellátmányának eme
lése.

3. Közgyűlési előkészületek: időpont javaslat (április 25.), 
helyszín javaslat (ELGI, Természettudományi Múze
um), baráti vacsora helyett helyszíni fogadás, Eötvös- 
koszorúzás protokolláris kérdései és javasolt időpontja a 
közgyűlés napján délelőtt, alapszabály/ügyrend módosí
tási javaslatokra felhívás, Jelölő Bizottság felkérése, 
tisztújítás területi csoportoknál, ad hoc bizottság létre
hívása kitüntetési (Egyed-, Renner-díjak, Tiszteleti tag, 
Emléklap) javaslatokra, titkári beszámolóhoz adatszol
gáltatás kérése, több éves tagdíjhátralékkal rendelkezők 
listájának megtárgyalása.

4. Föld Bolygó Nemzetközi Eve eseményei: beszámoló 
földtudományi nagyrendezvény (ápr. 17-20. MTTM) 
előkészületéről; „Geofifika” kiadvány; MTESZ támo
gatja MGE javaslatot (vándorkiállítás MTESZ Technika 
Házakban, helyi sajtó felelőse a területi csoport), helyi 
szervezések.

5. Iskolai kapcsolatok fejlesztése: hagyományos kapcsola
tok ápolása (Celldömölk, eddigi iskolai kapcsolatok Kis 
Károly segítségével, Eötvös-koszorúzás Kakas Kristóf 
közreműködésével); új kapcsolatok fejlesztése (miskolci 
diákkonferencia díjazottjai és iskoláik, tanárképző fő
iskolák).

6. Emlékülések rendjének kialakítása: tudományos titkár 
által összeállított lista megvitatása, kiegészítő javaslatok 
elfogadása.

7. MTESZ hírek: Kossuth téri MTESZ székház értékesíté
se, NKTH megállapodás.

8. Egyebek: tagfelvétel, szakértői kérelem; pályázatok (Ma
gyar Geofizika lap, Gábor Dénes-díj, Lieben-díj 
címlistára kiküldeni); Balkán Geofizikai Kongresszus 
Belgrád október 5-8., OMBKE vándorgyűlés; Oktatási 
Minisztérium válasza fizika tanóraszám-csökkentési le
velünkre; személyi ügyek (Hegedüsné Petró Erzsébet 
belépése március 3-án, lapszerkesztő javadalmazása); 
külföldi rendezvények.

2008. március 4.

1. Ifjú Szakemberek Ankétja: finanszírozási változás (MFT 
pályázat elnyerése); MÓL támogatás felhasználási kér
dése; támogató cégek figyelmének felhívása vezetői 
részvételre.

2. Rendezvények: beszámoló az ELGI centenáriumi tudo
mányos konferenciájáról; Egyed-szeminárium jövője; 
geotermia fórum Kisteleken, jövőbe mutató, társadalmi 
elismertséget kivívó szakmai kérdésekkel való egyesüle
ti foglalkozás szükségessége.

3. Szervezeti kérdések: SPWLA Chapter tisztújításának 
kérdése, lebonyolítás a közgyűlésen; Mérnökgeofizikai 
Bizottság új vezetőségének elfogadása; tagdíj elmaradók 
kérdése.

4. EAGE ügyek: EAGE római konferenciára MGE kikül
dött Hegybíró Zsuzsanna; Balkán konferencián MGE 
képviselők elnök és általános titkár; ifjúsági ösztön- 
díj/kiküldés lehetőségei EAGE konferenciára; következő 
klubrendezvény, idei kirándulási terv a 4-es metró.

5. Közgyűlési előkészületek: helyszín, időpont, lebonyolí
tás, koszorúzás, vendéglátás pontosítás-véglegesítés; 
kedvező tapasztalat esetén jövőre a közgyűlés az ELGI- 
ben (centenárium okán); Alapszabály 9. §. (4) törölve; 
általános titkár a jövőben legyen fizetett funkció (vita); 
ügyrend-módosítási javaslat; ad hoc bizottság kitüntetési 
javaslatainak elfogadása; Év cikke díj előkészítés.

6. MTESZ hírek: MGE képviselők delegálása MTESZ 
bizottságokba (1 fő Kömyezetügyi, 2 fő Tudománytör
téneti, senki Minőségügyi Bizottságba); egyesületek igé
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