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A Magyar Geofizikusok Egyesületének
2014. április 25-én megtartott közgyűlése
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 2014. április 25-én a
Magyar Földtani és Bányászati Hivatal Konferenciatermében tartotta 2014. évi közgyűlését, amelyen a jelenléti ív
szerint 80 fő volt jelen.
A Közgyűlés a hagyományoknak megfelelően a Himnusz
eléneklésével kezdődött.
Ezután az Egyesület elnöke, dr. Fancsik Tamás megállapította, hogy a 13.30 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt a megjelentek nem kielégítő létszáma miatt,
de a meghívóban meghirdetett második időpontban, 14.00
órakor a közgyűlés már a jelenlévők létszámától függetlenül
határozatképes.
Az elnök a jegyzőkönyv vezetésére Hegedüsné Petró
Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Gombár Lászlót
és Pályi Andrást kérte fel közreműködésüket előre is köszönve, majd felkérte a jelenlévőket, hogy szavazzanak, elfogadják-e a javasolt személyeket.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt személyek
közreműködését.
Ezután Fancsik Tamás elnök megnyitja a közgyűlést, elsőként a társegyesületeket, illetve képviselőiket köszöntve:
– a Magyarhoni Földtani Társulat részéről dr. Baksa Csaba
elnököt valamint Cserny Tibor főtitkárt,
– az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet, amelynek részéről Gagyi Pálffy András elnök nem
tud részt venni a közgyűlésen, mivel az OMBKE közgyűlése is ugyanekkor ülésezik,

Fancsik Tamás, az MGE elnöke megnyitja a közgyűlést (mellette balról
Kovács Attila Csaba általános titkár, jobbról dr. Késmárky István alelnök ül)

– az Eötvös Loránd Fizikai Társulatot, amelynek részéről
dr. Zavadovszky Alfréd elnök úr kimentését kérte,
A társegyesületek után Fancsik Tamás elnök az Egyesület
támogatóit köszönti:
– a Miskolci Egyetem részéről Dr. Turai Endre intézetvezetőt,
– az Eötvös Loránd Tudományegyetem részéről Dr. Tímár
Gábor tanszékvezetőt,
– a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal részéről Jászai
Sándor elnököt,
– az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány részéről Pályi
Andrást, a kuratórium elnökét,
– az ELGOSCAR 2000 Kft részéről Magyar Balázst, a Kft.
képviselőjét
– a Geo-Log Kft. részéről Szongoth Gábor ügyvezető igazgatót
– az Acoustic Kft. részéről Molnár Imre ügyvezető igazgatót
– a Geomega, Petro Hungaria Kft részéről dr. Tóth Tamás
ügyvezető igazgatót
– a Mecsekérc Zrt. részéről a Zrt. képviseletében megjelent
Sámson Margitot
– a Geoinform Kft. képviselőjét
– a MOL Nyrt. képviseletében megjelent Király Andrást
– az MTA CSFK Geofizikai és Geodéziai Intézetének részéről dr. Wesztergom Viktor igazgatót
– a TXM Kft. részéről dr. Szabó György igazgatót
– és végül az SPE Hungarian Section részéről Palásthy
Györgyöt
Az üdvözléseket követően az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghívóban meghirdetett napirenddel egyet
értenek-e, illetve van-e valakinek javaslata a napirenddel
kapcsolatban. Mivel észrevétel, javaslat nem érkezik a megjelentek részéről a továbbiakban a napirend szerint folytatódik a program.
Az elnök köszöntő beszédében kitért a geofizikus szakma
jelenére, a jelenlegi, a szakmában zajló folyamatokra, megemlékezik a már felszámolt és a várhatóan felszámolásra
kerülő geofizikával foglalkozó cégekről. Elgondolkodtatónak találja, hogy a szakma átlagéletkora 60–65 év. A szakma
jobb napokat is látott, a tendenciák sajnos nem túl kedvezőek. Másfelől azonban hallunk bányanyitási kezdeményezésekről is, ami bíztató, mert pozitív folyamatok is elindulhatnak. A Földtani Társulat által kezdeményezett FöldtudomáISSN 0025-0120 © 2014 Magyar Geofizikusok Egyesülete
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nyi Szövetség megalakulását igen örvendetesnek látja. Ez a
szervezet megpróbálhatja átvenni a felszámolás alatt álló
MTESZ munkáját, amennyiben megpróbálja tömöríteni a
földtudományi szakmák képviselőit. Összegezve szakmáról
alkotott kép elég vegyesnek tűnik. Készült nem régen egy
felmérés a tagságunk körében, hogy a geofizikusok mit gondolnak a szakma jelenéről, jövőjéről. A felmérés képet adott
a geofizikus társadalom aktivitásáról is, mely sajnos nem túl
intenzív. Ettől függetlenül az MGE törekszik arra, hogy a
tagság felé saját feladatait mennél jobban ellássa.
Az elnöki megnyitót követően a közgyűlés egy perces
néma felállással emlékezik meg az előző közgyűlés óta elhunyt tagtársakról:
dr. Barlai Zoltán
Bánhidai József
dr. Csapó Géza
dr. Egerer Frigyes

dr. Siposs Zoltán
dr. Stegena Lajosné
dr. Szabó János
Tenkei Sándor

Az elnök felkéri Kovács Attila Csaba általános titkárt
éves beszámolója megtartására.
Kovács Attila Csaba röviden ismerteti a 2013. év eseményeit. Az a 2013. évről szóló írásos, részletes beszámoló
minden tagtársunkhoz eljutott a meghívóhoz mellékelve
e-mailben és nyomtatott formában is.
2013-ban Békéscsabán, 2014-ben Balatonföldváron rendeztük meg az Ifjú Szakemberek Ankétját. 2013-ban több
előadást tartottunk az „Új utak a földtudományban” c. előadássorozat keretében, a sorozatot ebben az évben is folytatjuk új címmel, új témákkal. Az előadóüléseket az MFGI
épületének dísztermében tartjuk.
A felajánlott adó-1%-okat teljes egészében az Ifjú Szakemberek Ankétjának támogatására fordítjuk.
Ez év márciusában megváltozott a polgári törvénykönyv.
Ennek értelmében jövőre meg kell változtatnunk az Egyesület alapszabályát. Idén a Törvényszék néhány kifogást emelt

Kovács Attila Csaba általános titkár az MGE éves beszámolóját tartja
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a közhasznúság elnyerése érdekében az alapszabályunkban
foglaltakkal kapcsolatban, ezért visszamenőleg a tavalyi
alapszabályunkban néhány változtatásra lesz szükség.
A tavalyi évben elhunyt Molnár Károly tagtársunk előrelátásának köszönhetően Egyesületünk komoly vagyonra tett
szert. Vagyonunkat állampapírba fektethetjük csak, de a tavalyi évben egyrészt nehezen lehetett állampapírhoz jutni a
céges befektetőknek, valamint drámaian csökkentek a kamatok. Az elkövetkezendő időszakban előttünk álló feladat
az alapszabályunk befektetési szabályzatának módosítása,
mert a jelenlegi – még Meskó Attila elnöksége idején elfogadott – szabályzat mára már idejét múlta.
Öt év után sajnos idén egy csekély (1,5 milliós) veszteséggel zárta az évet az Egyesület. Ennek egyik oka, hogy
nem tudtuk az előző évekhez hasonló kondícióval befektetni a tőkénket, a másik pedig az, hogy a tavalyi évben kapott
támogatások olyan formában érkeztek, hogy azok után kb.
fél milliós befizetési kötelezettségünk keletkezett. Hálásak
vagyunk a támogatásokért, és Király András volt elnökünknek köszönhetően idén már adóvonzat nélküli támogatásokat kaphatunk.
A tavalyi év folyamán valamennyit nőtt a tagdíj bevételünk. De a tagdíjak az Egyesület költségvetésében kb. 12–
13%-ot tesznek ki, amiből az egyéb támogatások nélkül
nehezen tudnánk megélni.
Van egy időbeli elhatárolásunk: a 2012-es Vándorgyűlés
nyeresége, melyet a 2015-ös évben fogunk felhasználni a
következő vándorgyűlés szervezésére, megrendezésére.
Az elnök megköszöni az általános titkár beszámolóját és
felkéri Kaszás Lászlót, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a jelenlévő tagságot az Egyesület 2013-as gazdálkodásáról.
Kaszás László FB elnök elmondja, hogy a Felügyelőbizottság áttekintette az Egyesület 2013. évi gazdálkodását. A köny-

Kaszás László, az MGE Felügyelőbizottságának elnöke beszámolója
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A tisztelt közgyűlés figyel

veket lezárták, a főkönyvi kivonatot egyeztették, ellenőrizték,
és megállapították, hogy a beszámoló a valóságnak megfelel.
A mérleg elkészítésével párhuzamosan – annak részeként –
kell elkészíteni a közhasznúsági mellékletet is, amely a vonatkozó törvény szerinti mutatószámokat is tartalmazza.
Az alapszabály szerinti működés egyik fontos kritériuma
a közhasznúság. Az új civil törvény értelmében ehhez egy
mutatószám rendszernek kell megfelelnünk. Az FB elnök
ismerteti, hogy miként lehet megfelelni a közhasznúságnak
a mutatószámok alapján.

Nemesi László, a Magyar Geofizikusokért Alapítvány kuratóriumának elnöke beszámol az MGA éves tevékenységéről
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Az erőforrás-ellátottsági mutatók szempontjából mind a
három kritériumnak megfelel az Egyesület. A társadalmi támogatottsági mutatók szempontjából a háromból csak két
kritériumnak feleltünk meg. Összességében a törvényben
meghatározott közhasznúsági követelményeknek az Egyesület megfelelt.
Az Egyesület az alapszabályban leírtak szerint végezte
tevékenységét, sem az éves záráskor, sem év közben nem
tapasztaltak szabálytalanságot a gazdálkodásban.
Az Egyesület 2014-es költségvetését szigorúnak, de tarthatónak ítélte az FB.
A fentiek értelmében az FB javasolja a közgyűlésnek a
2013. évi mérlegbeszámoló és közhasznúsági melléklet, valamint a 2014. évi költségvetés elfogadását.
Az elnök megköszöni a Felügyelőbizottság elnökének
beszámolóját és felkéri a Magyar Geofizikusokért Alapítvány Kuratóriumának elnökét, dr. Nemesi Lászlót – leköszönő kuratóriumi elnököt –, hogy tartsa meg beszámolóját.
Dr. Nemesi László előadja, hogy 24 éve szavazta meg a
közgyűlés az Alapítvány létrehozását. Tavaly a régi kuratóriumi tagok lemondtak, új, kisebb létszámú kuratórium
kezdte meg működését, melynek bejegyzése sajnálatos módon áthúzódott a 2014-es évre. Ennek folyományaként a
bejegyzésig még a régi kuratórium végezte a munkát.
171.000,– Ft érkezett be az 1%-os felajánlásokból, ezen
felül magánszemélyek 255.000,– Ft-ot ajánlottak fel az Alapítványnak. A közhasznúsághoz szükséges min. 1 millió
forintos bevétel idén is teljesült. Továbbra is ösztöndíjakra,
szakmai rendezvények támogatására, a szenior tagok kirándulására valamint szociális segélyekre költötték az Alapítvány pénzét.
Ezután bemutatja az új kuratórium által készített pénzügyi
tervet 2014-re. Ez nagyon hasonló az előző években készültekhez, egyedül az ösztöndíjakra szánt keretet szűkítették.
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készített, így kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy fogadják el
a 2013. évi mérlegbeszámolót és közhazsnúségi mellékletet,
valamint a 2014. évi költségvetési tervet.
Az elnök megköszöni az elhangzott beszámolókat és felkéri a közgyűlést, hogy a beszámolókkal kapcsolatos hozzászólásaikat, kérdéseiket most mondják el.
Miután hozzászólás, kérdés nem hangzik el, kéri, hogy
egyenként, beszámolónként szavazzanak a beszámolók elfogadásáról.

Jánvári János az MGA Felügyelőbizottságának elnöke számot ad az MGA
FB munkájáról

Az elnök megköszönte a beszámolót, és felkérte az Alapítvány Felügyelőbizottságának elnökét beszámolója megtartására.
Jánvári János az Alapítvány Felügyelőbizottságának elnöke beszámol arról, hogy az bizottság megtartotta a szokásos éves ellenőrzését a 2013-as évet illetően. Megállapították, hogy a kuratórium ellátta a feladatát, az eddig szokásos
szerény módon gazdálkodott, és a rendelkezésre álló pénzeszközöket közhasznú célokra használta fel. Az Alapítvány
kuratóriuma 2014-re visszafogott, szerény pénzügyi tervet

Elsőként az általános titkári beszámoló elfogadásáról kell
szavazni a közgyűlésnek.
– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az MGE általános titkárának éves beszámolóját.
– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az MGE 2013. évi mérlegbeszámolóját.
– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az MGE 2013. évi közhasznúsági mellékletét.
– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az MGE FB elnökének beszámolóját.
– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az Alapítvány kuratóriumi elnökének
beszámolóját.
– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az Alapítvány 2013. évi mérlegbeszámolóját.
– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági
mellékletét.
– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az Alapítvány 2014. évi pénzügyi tervét.

A tisztelt közgyűlés elfogadja a beszámolókat
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– A közgyűlés egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadja az Alapítvány Felügyelőbizottságának
beszámolóját.
Az elnök megköszöni, hogy a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az eddig elhangzott beszámolókat.
Felkéri Kovács Attila Csaba általános titkárt, ismertesse a
Fővárosi Törvényszék végzését, melyben az Egyesület közhasznú szervezetként való ismételt nyilvántartásba vételéhez kéri az Alapszabály egy-két rendelkezésének pontosítását.
Kovács Attila Csaba előadja, hogy a Fővárosi Törvényszék a közhasznúsággal kapcsolatban a 13. Pk. 60.441/
1989/68. sz. végzésében a következő módosítások elvégzésére kötelezte az Egyesületet (itt a titkár úr kivetíti és szóban
is ismerteti a Törvényszék által kért változásokat), melyeket
a közgyűlésnek meg kell szavazni.
Mivel hozzászólás, kérdés nincs a módosításokkal kapcsolatban, az Elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzanak
az Alapszabály módosítás elfogadásáról.
A szavazás eredményeként az elnök megállapítja, hogy a
közgyűlés
– a Magyar Geofizikusok Egyesülete Alapszabályának 9. §
(2) bekezdésére vonatkozó módosítást egyhangúan, igen
szavazattal hozott határozattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta;
– a Magyar Geofizikusok Egyesülete Alapszabályának 10.
§ (2), (3) és (6) bekezdésére vonatkozó módosításait a
egyhangúan, igen szavazattal hozott határozattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

választani. Átadja a szót Zsadányi Évának, a Jelölőbizottság
elnökének.
Zsadányi Éva JB elnök beszámol arról, hogy egyre inkább jellemző az, hogy nem szívesen vállalnak a tagtársak
társadalmi megbízatásokat. Ezért szinte lehetetlen teljesíteni azt az elvárást, hogy egy posztra két választható személyt
jelöljünk. Így mind az öt posztra egy-egy jelöltet sikerült
állítani.
Általános titkárnak Petrovszki Judit személyében sikerült
jelöltet találni. Felolvassa Petrovszki Judit életrajzát.
A Felügyelőbizottság élére ismét Kaszás Lászlót javasolja a bizottság. Kaszás László már az előző években is ellátta
ezt a megbízatást a továbbiakban is vállalja a teendőket.
Felolvassa Kaszás László életrajzát.
Felügyelőbizottsági tagként két jelöltet javasol a Bizottság Jánvári János és Barcza Mátyás Krisztián személyében.
Mindketten vállalják a megbízatást megválasztásuk esetén.
Felolvassa először Jánvári János, majd Baracza Mátyás
Krisztián életrajzát.
A Magyar Geofizika lap főszerkesztőjéül ismét Dr.
Bodoky Tamást javasolja a Bizottság, aki már 1992 óta szerkeszti a lapot, és továbbra vállalná az egyesületi főszerkesztői tisztséget.
Végül a JB elnöke felhívja a tagság figyelmét arra, hogy
a tagoknak a regisztrációkor kapott szavazócédulát le kell
adniuk a regisztrációs asztalnál, ahol ennek fejében megkapják a szavazólapot.
Kovács Attila Csaba általános titkár bejelenti, hogy fél
óra szünet következik, szavazni a szünetben kell.
A szünet után Pintér Dávid előadása következik, aki az
Ifjú Szakemberek Ankétján elhangzott, a MOL Nyrt. különdíját elnyert előadását adja elő a közgyűlésen.

Az elnök ismét az általános titkárt kéri fel, hogy terjessze
elő az Egyesület 2014. évi pénzügyi tervét.
Az általános titkár bemutatja kivetítőn megjelentve a
2014-es pénzügyi tervet. A 2014-es terv lényege, hogy nagyon szigorú költségvetés mellett próbálunk pozitív év végi
zárást elérni. Reményeink szerint idén a kamatbevételeink
is jobban alakulnak, köszönhetően annak, hogy tavaly év
végén és ez év elején sikerült ismét állampapírokba fektetni
az Egyesület vagyonát. A titkár elmondja a közgyűlésnek,
hogy melyek a legfontosabb adatok az idei tervben.
Az elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése,
megjegyzése az elhangzottakkal kapcsolatban? Mivel nincs
kérdés, hozzászólás, megkéri a jelenlévőket, hogy kéz feltartással szavazzanak, hogy elfogadják-e az Egyesület
2014-es pénzügyi tervét.
A közgyűlés – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúan hozott igen szavazattal elfogadja az MGE 2014-es
pénzügyi tervét.
Az elnök bejelenti, hogy ezek után a tisztújítás következik. 2014-ben általános titkárt, Felügyelőbizottsági elnököt,
Felügyelőbizottsági tagokat – kettőt – és főszerkesztőt kell
Magyar Geofizika 55/1

Pintér Dávid az Ifjú Szakemberek Ankétján elhangzott és a MOL Nyrt.
különdíját elnyert előadását adja elő a közgyűlésen
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Az előadás elhangzása után a közgyűlés a kitüntetések,
díjak átadásával folytatódik.
Kovács Attila Csaba általános titkár bejelenti, hogy ebben az évben
– Egyed László-díjat kap dr. Szabó Norbert Péter, a Miskolci Egyetem docense.
– Tiszteleti Tag címet adományozunk Dr. Gyulai Ákosnak
és dr. Nemesi Lászlónak.
– Renner János-emlékérmet kap dr. Gombár László és Magyar Balázs.
– Emléklapot kap Kiss Anett és Török István.
Idén is kiosztásra került a korábbi „Év Cikke” díj, vagyis
a Meskó Attila- és a Csókás János-díj.
– Meskó Attila-díjat kapott Szanyi Gyöngyvér, Gráczer Zoltán és Győri Erzsébet „Ambient seismic noise Rayleigh
wave tomography for the Pannonian basin” (Acta Geodaetica et Geophysica 48(2), 209–220) című cikke
– Csókás János-díjat kapott Pethő Gábor „Basis of FD Modelling for EM Underground Transillumination” (a Miskolci Egyetem Geoscience and Engeneering 2(3), 51–62)
című cikke.
Az egyes díjak átadása előtt Kovács Attila Csaba általános titkár olvassa fel a laudációkat.

Kovács Attila Csaba általános titkár megköszönni az
egyesületi összekötők munkáját is:
Révész Sándornénak, Zsadányi Évának, Kutassy Lászlónénak, Petrovszki Juditnak, Barta Veronikának.
Az elnök az Ifjú Szakemberek Ankétja díjainak átadásával folytatja a közgyűlés programját. elmondja, hogy az
ISZA színvonala már évek óta igen magas, ezt szeretnénk
ezekkel a díjakkal honorálni.
Az általános titkár bejelenti, hogy elméleti kategóriában
első helyezést Bíró Tamás ért el és ebben a kategóriában két
második díja adtak ki, Arató Róbertnek és Skultéti Ágnesnek. Harmadik díj nem került kiadásra.
Gyakorlati kategóriában első díjat nyert Szegedi Nándor.
Itt is két második díjat adtak ki Friedl Zoltánnak és Sendula
Eszternek. Harmadik díj itt sem került kiadásra.
Poszter kategóriában első helyezést ért el Káldos Réka.
Második helyezést ért el Leskó Máté Zsigmond. Harmadik
helyezést ért el Kovács Zoltán.
Ezután a szponzorok által felajánlott különdíjak átadására kerül sor. A rendezvény szponzorainak egy része már a
helyszínen átadta díjait.
Az Elgoscar 2000 Kft. arany fokozatú díját Nagy Péter,
Elgoscar 2000 Kft. ezüst fokozatú díját Kiss Anett kapta.

Fancsik Tamás átadja Szabó Norbert Péternek az MGE Egyed Lászlóemlékérmét

Az elnök átadja Kiss Anettnek az MGE Emléklapját

Gombár László átveszi az elnöktől az MGE Renner János-emlékérmét

Szanyi Gyöngyvér átveszi a Meskó Attial-díjat
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Pethő Gábor a Csókás János-díjat kapja

A Magyar Horizont Energia Kft. különdíja Várkonyi
Enikőnek, a Magyarhoni Földtani Társulat különdíja Molnár Katának jutott, Az MFT Ifjúsági Bizottsága Bodor Petrának jutott, A Mining Support Kft. Tóth Izabellát és Bujdosó Évát, az MTA CSFK GGI Skultéti Ágnest díjazta. A GeoLog Kft. díját nyerte Kalmár Csilla, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Horváth Rékának, a MOL Nyrt. Pintér
Dávidnak, az O&G Development Kft. Sendula Eszternek,
az SPE Hungarian Section Paripás Anikó Noéminek, a
Mecsekérc Zrt. Horváth Attilának adott különdíjat.
Böckh János-díjat Patkó Levente, Szilárd József-díjat
Bozóki Tamás és közönségdíjat Aradi Róbert kapott.
Az elnök megköszöni Petrovszki Juditnak és Barta Veronikának az ISZA rendezésében nyújtott kiváló teljesítményt
majd megkéri Zsadányi Évát, a Jelölőbizottság elnökét,
hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Zsadányi Éva JB elnök bejelenti, hogy a Szavazatszámláló-bizottság elnöke helyett ismerteti a szavazás eredményeit:
– általános titkár Petrovszki Judit,
– a Felügyelőbizottság elnöke Kaszás László,
– a Bizottság tagjai Baracza Mátyás Krisztián és Jánvári
János lettek,
– míg főszerkesztőnek Bodoky Tamást választotta meg a
tisztelt közgyűlés.
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Petrovszki Judit az MGE új általános titkára

Gratulálunk minden régi és új tisztségviselőnek!
Kovács Attila Csaba általános titkár köszönetet mond
mindenkinek, aki az elmúlt 6 évben bizalmat szavazott neki,
segítette a munkáját, valamint sok sikert kíván a következő
évekre Petrovszki Juditnak az általános titkári poszt betöltéséhez.
Fancsik Tamás elnök megköszöni a Szavazatszámláló-bizottság munkáját, gratulál az új tisztségviselőknek és megköszöni a leköszönő általános titkárnak az elmúlt 6 évben
nyújtott kiemelkedő munkáját. Köszönettel tartozunk neki
azért, hogy zökkenőmentesen zajlott minden szempontból
az Egyesület élete. Reméljük, az új általános titkárunknak is
tud majd segíteni a háttérből és továbbra is segíti az Egyesület munkáját.
Ezután az elnök a közgyűlést bezárja, és a közgyűlés befejezésként elénekli a Bányász Himnuszt.
A közgyűlés berekesztése után a jelenlevőket gazdag állófogadás várta, ahol alkalom nyílt vidám és kötetlen személyes beszélgetésekre. Ezzel 2014-ben egy valóban jól sikerült közgyűlést zárt az Egyesület.
A beszámolót összeállította Hegedüsné Petró Erzsébet
hangfelvétel alapján,
a fényképeket Deák Villő készítette
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