
szakértői igazolások, ne kelljen még egy külön ka
marai tagozatot is létrehozni, vagy egy már meglévő 
tagozatba belépni (ez sem egészen saját ötlet, több
ször szó esett már arról, hogy egyesületek is be- 
tölthetnek kamarai tagozati szerepet).

Ezek után már sejthető az első napirendi pont 
sorsa. Egyre többen a lábukkal szavaztak az ülés 
bezárása mellett, azaz elmentek. A napirendi pont 
két előadója, SZEGNER László és LŐRINCZE Géza 
kissé bánatosan kérte, hogy a következő ülésen 
valóban első pontként ez a téma kerüljön sorra, mert 
az elvégzett munka, a ráfordított pénz, de elsősorban 
a remélhetőleg mindenkit érdeklő információk ezt 
mindenképpen indokolják. Végül az a döntés szü
letett, hogy a tervezett ülések napirendje bővítést 
nem nagyon tesz lehetővé, ezért egy külön, csak 
ezzel a témával foglalkozó ülést fognak összehívni

(csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezt az ülést, 
amelyről megkíséreltem beszámolni, a tervek szerint 
azért tartottuk a Fő utcában, mert az egyetlen na
pirendi pontot, az informatikai helyzet megvitatását
— bemutatóval egybekötve — itt jobban meg lehet 
szervezni).

Bizonyára nem szép dolog, hogy zöldfülű létemre
— elnökként csak néhány ülésen vettem részt, tit
kárként most eléggé rendszeresen ér ez a kitüntetés
— nem eléggé tiszteletteljes hangon számolok be az 
eseményekről, de „A hír szent, a vélemény szabad. ” 
(Remélem, jól idéztem). Semmi olyant nem írtam le, 
ami nem történt meg és igyekeztem minden fontos 
dolgot megemlíteni. A véleményemmel pedig lehet 
egyetérteni, de lehet vele vitatkozni is.

Verő László

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

A szeniorok szokásos évi tanulmányi kirándulását 
1996-ban október 2-án rendeztük. Ezúttal a program 
az algyői olajmező meglátogatása és Ópusztaszer 
nevezetességeinek megtekintése volt.

Az időjárás a megelőző évekhez hasonlóan ismét 
nagyon kegyes volt hozzánk: ragyogó napsütésben 
látogattuk meg az algyői olajmezőt. Meghallgattuk 
az üzem vezetőinek ismertetését az egyes részlegek 
munkájáról és további terveikről. Megtudtuk többek 
között, hogy ez a terület világviszonylatban is egyike 
a fúrásokkal legjobban feltárt olajmezőknek és hogy 
Magyarország olaj- és gázfogyasztásának 60%-át az 
algyői üzem fedezi.

A szakmai program után elmentünk Ópusztaszer
re, ahol a Nemzeti Történeti Emlékpark sok látni
valója mellett megtekintettük A magyarok bejövetele 
című körképet. A körképet FESZTY Árpád festő
művész száz évvel ezelőtt alkotta, a honfoglalás 
ezredik évfordulójának tiszteletére. A kép a második 
világháború során erősen megsérült, de a millecen- 
tenárium alkalmából eredeti szépségében helyreál
lították.

A Szeniorok Bizottságának tanulmányi kirándu
lásait egyre nagyobb érdeklődés kíséri és a részt

vevők száma évről évre növekszik. Örömmel ál
lapíthatjuk meg ebből, hogy a szeniorok tartani 
akarják a kapcsolatot az Egyesülettel és volt mun
katársaikkal. Összehasonlításképpen álljon itt a 
résztvevők száma az elmúlt öt évben:
1992: Soproni Geodéziai és Geofizikai

Kutatóintézet 16 fő,
1993: Miskolci Egyetem 27 fő,
1994: Demjéni olajmező 33 fő,
1995: Ság hegy 45 fő,
1996: Algyői olajmező 60 fő.

Az idei tanulmányi kirándulás megrendezését is 
a Magyar Geofizikusokért Alapítvány nagyvonalú 
támogatása tette lehetővé. Mindazoknak, akiknek 
részük volt a tanulmányi kirándulás sikerében, ezen 
a helyen is köszönetét fejezi ki a Szeniorok Bi
zottsága.

Aczél Etelka, 
a Szeniorok Bizottságának elnöke
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