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Elsőnek az EAEG ez évi két, jól sikerült nagyrendezvényé-
ről számolok be. A 76. EAGE konferenciát és kiállítást 
Amszterdamban június 16–19. között, a 20. Near Surface 
konferenciát Athénban szeptember 15–18. között tartották 
meg. Annak már szinte nincs is hírértéke, hogy az EAGE 
taglétszáma évről évre növekszik, és ezért különösen a jú-
niusi rendezvényen a résztvevők száma is egyre nagyobb. 
Ezt a növekvő trendet csak a választott helyszín szokta kis-
sé befolyásolni turisztikai attraktivitásától függően. A közel 
18 ezer egyesületi tag kb. felének ugyanis Európán kívüli 
lakcíme van, és aki közülük eljön Európába, általában vá-
rosnézésre is szakít időt.

Az elmúlt évben az EAGE-be új belépők közül sokan la-
tin-amerikaiak voltak, köszönhetően a most leköszönő, dél-
amerikai illetékességű Gladys Gonzalez elnök asszony erő-
feszítéseinek, no meg természetesen a gazdaságpolitikai 
folyamatoknak is. A latin-amerikai kapcsolatoknak persze 
egyéb jelei is vannak. Amszterdamban több latin-amerikai 
szakmai egyesület írt alá társult szerződést az EAGE-vel, új 
EAGE folyóirat jelent meg a térségben, és Venezuelában ki-
helyezett irodája is van az EAGE-nek. Amszterdamban 
egyezmény született az IAEG-val (International Association 
for Engineering Geology and the Environment) és új ala-

pokra helyezték a kapcsolatokat az EEGS-szel (Environ-
mental and Engineering Geophysical Society), tekintettel 
arra, hogy az EEGS mégsem egyezett meg tavaly az SEG-
hez való csatlakozásukról. Ennyi száraz tény után egy hír 
azoknak, akikre az átlagosnál kevésbé fi gyeltünk eddig: 
Amszterdamban alakult meg az EAGE-n belül a „Women’s 
Geoscience Committee” és a „Young Professionals Com-
munity” (korhatár 35 év), mindkettő szeretettel várja a je-
lentkezőket.

A rendezvényeknél maradva, Amszterdamban az „Ex-
perience the energy” volt a szlogen, és a találkozó valóban 
szinte csakis az energiáról szólt. Míg a júniusi konferenciá-
kon sajnálatos módon egyre kevesebb hazai ismerőssel le-
het találkozni – és ez így volt most is –, addig a kisebb kon-
ferenciákon, mint amilyen az athéni is volt, a szokásosnál 
több volt a hazai résztvevő.

Jövőre Madridban lesz a júniusi és Torinóba megy vissza 
a sekélygeofi zikával foglalkozó konferencia. Oda, ahol a 
legelsőt tartották 20 évvel ezelőtt még az EEGS-ES színei-
ben. Bennünket azért érdekelhet még a Balkán Geofi ziku-
sok Egyesületének kétévenkénti konferenciája is, amelyet 
Krétán, Görögországban rendeznek meg 2015-ben október 
5–8. között.
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Athénben ragyogó napsütés volt

Somogyiné dr. Molnár Judit
bemutatja poszterét Athénban

Az athéni Near Surface Geoscience találkozó gála-
vacsorája – bal szélen a magyar résztvevők asztala


