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A MTESZ X I I I . küldöttközgyűlése
A Műszaki és Természettudományi Egye
sületek Szövetsége 1981. október 3-án
tartotta X I I I . tisztújító küldöttközgyűlé
sét, melyen 32 tagegyesület 170 000 tagjá
nak képviseletében mintegy 600 küldött
vett részt.
A közgyűlést nagy várakozás előzte meg,
hiszen az elmúlt évek változó népgazda
sági körülményei nemcsak a gazdasági, ha
nem a társadalmi munka tervezésében, ki
bontakoztatásában is megkövetelték a
súlypontképzést. Az elmúlt évtized köz
gyűlései egyre inkább eltolódtak a forma
litásoktól a valódi tenniakarás felé, hatá
rozataik belpolitikai, tudománypoHtikai
jelentőségűek, azokra jobban odafigyelnek
az állami és társadalmi szervek.
A közgyűlésnek külön hangsúlyt adott,
hogy néhány héttel korábban foglalt állást
az MSZMP P B a Szövetség tevékenységé
vel kapcsolatban. TJgy tűnik, véglegesen
megoldást nyert a Szövetség és az egyesü
letek helye, szerepe és kapcsolata az állami
és társadalmi szervezetek rendszerén belül.
Tisztázódik a Szövetség feladata a mű
szaki-természettudományi értelmiség hely
zetének, társadalmi tevékenységének ki
bontakoztatásával és elismerésével, anya
gi-erkölcsi ösztönzésével kapcsolatban.
Várható, hogy a tudomány és a közvetlen
gyakorlat minél jobb összekapcsolása és a
kapcsolatfejlesztés elősegítésére egyre job
ban fel lehet és kell használni a Szövetség
üzemi szervezeteinek tevékenységét.
A nagyobb lehetőségek megvalósítása,
a Szövetség munkájának hasznosítása az
utóbbi évek erőfeszítései által megterem
tett széles és szilárd alapról indulhat el.
Ezt az Országos Elnökség kiadott jelentése
jól tükrözte. A z elmúlt közgyűlés óta el
telt időszakban a Szövetség kiemelten fog
lalkozott az alábbi kérdésekkel:
— A z egyesületekben felhalmozódott
jelentős szellemi tartalék összpontosítása
a népgazdaság szempontjából legfontosabb
területekre.
— A Szövetség kollektív módon kiala
kított véleményének ós állásfoglalásának

elismertetése (MSZMP X I I . kongresszusa,
V I . ötéves terv, Tudománypolitikai Irány
elvek stb.).
— A műszaki-természettudományi értel
miség munkájának társadalmi, anyagi, er
kölcsi elismertetése, oktatási, továbbkép
zési problémáinak megoldása.
— A Szövetség vezető szervei együttmű
ködésének fejlesztése, demokratizálása.
— A közgyűlésen elfogadott határozati
javaslatból kitűnik, hogy a Szövetség
folytatni fogja az utóbbi években prog
rammá formált tevékenységét. A határo
zat fő irányai, témakörei a következők:
1. A Szövetség munkája segítse elő az
MSZMP X I I . kongresszusa határozatai
nak megvalósítását, a V I . ötéves terv telje
sítését.
2. Szolgálja az önkéntes társadalmi mun
ka hatékonyságának javítását, elismerteté
sét. A szellemi kapacitást továbbra is az
országos célok megvalósítása érdekében
mozgósítsa. Segítse elő a műszaki-termé
szettudományi értelmiség szakmai ismere
teinek fejlesztését.
3. A Szövetség aktívan vegye ki részét
a társadalmi, gazdasági programok döntés
előkészítésében, munkája legyen annak
szerves része.
4. Tovább kell fejleszteni kapcsolatait a
társadalmi szervezetekkel (MSZMP, KISZ,
SZOT stb.).
5. Fejleszteni kell az üzemi szervezetek
munkáját.
6. A Szövetség javaslataival segítse elő a
felső- és középfokú (kiemelten kezelve a
technikus képzés) oktatás fejlesztését.
7. A Szövetség és egyesületei tekintsék
feladatuknak a legfrissebb hazai és nem
zetközi szakmai információk széles körű és
gyors terjesztését, a magyar eredmények
nemzetközi megismertetését.
8. Fokozottabban járuljon hozzá a fiatal
szakemberek alkotó készségének kibon
takoztatásához .
9. A Szövetség biztosítsa az egyesületek
önállóságát, ugyanakkor a szövetségi szintű
koordinációt.

Hírek
10. Tovább kell javítani a Szövetség és
az egyesületek gazdálkodási-érdekeltségi
rendszerét.
11. Erősíteni kell a Szövetség és az egye
sületek területi szervezeteinek munkáját.
A közgyűlés a határozathozatal után
megválasztotta a 105 tagú Országos Elnök
séget, melynek társulatunk képviseleté
ben DR. FÜXÖP József tiszteleti tag, DK.
D A N K Viktor elnök
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É V A az Észak -magyarországi Területi Szer
vezet ifjúsági titkára lett tagja. A z Orszá
gos Elnökség a Jelölő Bizottság javaslatára
megválasztotta a MTESZ 32 tagú Végre
hajtó Bizottságát (tagja: DR. FÜLÖP József
tiszteleti tagunk) és a MTESZ tisztségvi
selőit. A Szövetség elnöke ismét FOCK
Jenő, főtitkára DR. TÓTH János lett.
DR. HALMAI János

HARTAI

Megnyílt a Pécsi Bányászati Gyűjtemény tij, állandó
kiállítása
A X X X I . Bányásznap tiszteletére, 1981.
szept. 5-én nyílt meg Pécsett, a Káptalan
u. 3. sz. (a Vasarely múzeum épülete) pin
céjében a Pécsi Bányászati Gyűjtemény
„ A kőzetek világa" címet viselő állandó
kiállítása. A most megnyílt kiállítás az első
része a későbbiekben kialakítandó bányá
szati földalatti bemutatónak. A tervek sze
rint a mecseki érc- és szónbányászat, vala
mint az aknamélyítós módszereit, eszkö
zeit és gépeit fogják majd az érdeklődők
elé tárni.
Közismertek, hogy Pécsett a több évszá
zados pincék manapság egyre több mű
szaki balesetet okoznak. Ezért vagy be
kell tömedékelni, vagy át kell biztosítani
őket. E z utóbbi esetben azonban lehető
leg ésszerű és hasznos felhasználási módot
kell találni. Ezért Pécs m. város Tanácsa
a Káptalan és a Janus Pannonius u.
közötti, mintegy 350 m hosszúságú pin
cerendszert a Mecseki Ércbányászati Vál
lalat, a Mecseki Szónbányák és a Bányá
szati Aknamélyítő Vállalat pécsi üzeme
számára átadta az említett bányászati be
mutató létrehozása céljából. Egyben a Ta
nács jelentős összeget biztosított a pincerekonstrukcióra. A szervezési és kivitelezési
munkát SZOMOLÁNYI Gyula, a MÉV műszaki
főosztályvezetője irányítja a fenti Válla
latok vezetőinek támogatásával.
A földtan és a bányászat szoros kapcsola
ta, ós a logikus sorrend először a földtani
ismereteket közlő kiállítás létrehozását in
dokolta. A Szakmai Rendező Bizottság a
Mecseki Ércbányászati Vállalat, a Mecseki
Szénbányák ós a MÁFI Déldunántúli Terü
leti Szolgálatának geológusaiból alakult
meg. A feladatokat a következőkben álla
pítottuk meg:
1. Földtani-kőzettani ismeretek közlése,
különös tekintettel a földtan és a bányá
szat kapcsolatára.
2. Különböző szintű oktatási formák
földtani-kőzettani demonstrációs rend-sze
rének létrehozása.

ásvány-kőzettani

3. A honismereti tevékenység elősegítése.
A fentieknek megfelelően a kiállításon
elsősorban ásvány és kőzetminták kerül
tek elhelyezésre, de mellettük földtani tér
képek, szelvények is. A közel 280 db érc és
kőzetmintát, valamint a rajzos anyagot
magyarázó szövegek teszik érthetővé.
A kiállítás két fő részre oszlik: 1. alag
sori előtér, 2. pince
Az alagsori előtérben az alábbi térké
peket helyeztük el: Magyarország földtani
térképe, Délkelet-Dunántúl földtani tér
képe, DK-Dunántúl harmadidőszak előtti
alaphegység térképe, DK-Dunántúl hasz
nosítható anyag előfordulásai, földtörténeti
kortáblázat.
A pince első részében nagytömegű, a
figyelmet felkeltő kőzetmintát helyeztünk
el (permi kovás fatörzs, borsóköves bevo
natú kalcittömb, alsótriász, „jakabhegyi"
vörös, keresztrétegzett homokkő stb.).
A továbbiakban jobboldalon 11 db tárló
ban a következő anyagok láthatók:
— Különböző, a figyelmet felkeltő, főként
kristályos ásványok. Valamennyi Ma
gyarországon is megtalálható, bár a ki
állított szép példányok egy része kül
földi eredetű.
— Magyarország kőszénelőfordulásai és tí
pusai. A kiállított minták a földtörté
neti kor és a földrajzi elhelyezkedés sze
rint nemcsak a típusos kőszénfajtákat,
hanem néhány érdekes meddőkőzetet
is bemutatnak. Részletesebben foglal
kozunk a mecseki feketekőszénelőfor
dulással.
— Magyarország ércelőfordulásai és jel
lemző ásványai. A bemutató a föld
rajzi elhelyezkedésen alapul, de a ma
gyarázóban kitérünk az ércesedés gene
tikájára is. Részletesebben itt a mecseki
uránércbányászat föld- és teleptani
viszonyait mutatjuk be.
— A Délkelet-Dunántúl hasznosítható
anyagai, különös tekintettel a kőbá-
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nyászati termékekre
márvány" típusai).

(pl. a „siklósi

István geológusmérnök készséggel bocsá
totta rendelkezésünkre térképi anyagai
kat, segítettek az anyag begyűjtésében.
Ezután a tárlók a pince baloldalán foly
D R . JANTSKY Béla ny. főgeológus, MIKOtatódnak. Itt 1 0 tárlóban bemutatásra ke LAY István vezetőgeológus a fazekasbodai
rülnek a DK-Dunántúlt felépítő kőzetek. terepi gyűjtésben nyújtottak értékes segít
Mivel Pécsett a Bányászati Gyűjtemény séget. Köszönetet mondunk azoknak az
Déryné utca 9 . sz. alatti helyiségében a üzemi, az érc és szénbányászat területén
kőzeteket a kor, illetve az elterjedés sze dolgozó geológus kollégáknak, akik kéré
rint egy földtani térképhez kapcsolódóan
sünkre az érc és kőzetmintákat begyűj
mutatjuk be, itt most kőzetrendszertani tötték és számunkra eljuttatták, valamint
alapon helyeztük el a mintákat. A mag az E L T E Ásványtani Tanszék dolgozóinak
más kőzetek közül különösen a Fazekas- és néhány magángyűjtőnek, akik hozzá
boda—mórágyi granitoidokat emelhetjük segítettek néhány szép ásványhoz.
ki. Az üledékes kőzetek mindhárom nagy
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy
csoportját (törmelékes, kémiai, biogén) Pécsett, a Déryné u. 9 . sz. alatt már 1 9 7 7
szép számú mintán mutatjuk be. A z ős óta működik a Pécsi Bányászati Gyűjte
maradványok közül a Komlóról előkerült ményen belül egy másik kiállítás is, mely a
alsóliász őshüllő lábnyom és a miocén hal Mecsek hegység földtani felépítését, a szen
lenyomatok érdekesek. A metamorf kő es ércbányászat kutatástörténetét, vala
zetanyag is külön tárlóban került elhe mint műszaki történeti, munkásmozgalmi
lyezésre.
emlékeit mutatja be. A különálló földtani
A kiállítás rendkívül érdekes és hatásos bemutatóhelyiség gazdag minta-, képi- és
belsőépítészeti megoldása D É V É N Y I Sán rajzi anyagokban.
dornak, a Pécsi Tervező Vállalat fiatal
A Pécsi Bányászati Gyűjtemény veze
építészmérnökének munkája. A jelenleg tője, A R Y Bálint a 7 2 - 1 2 - 3 3 3 / 1 9 5 telefon
látogatható szakaszt Bocz Gyula szobrász számon szívesen áll az érdeklődők rendel
művésznek fekete kantavári mészmárgá- kezésére. Csoportos, alaposabb szakmai
ból faragott nonfiguratív, a Föld belső magyarázatot igénylő látogatásokhoz vagy
erőinek feszültségét, a bányászat nehéz a múzeum vezetője, vagy bármelyik ren
munkáját érzékeltető szobra zárja.
dező geológus előzetes bejelentés után biz
A kiállítás létrehozásában, a tervezés tosltja a kiállítás-vezetést, bemutatást.
ben, az ár ványok-kőzetek gyűjtésében,
A Szakmai Rendező Bizottság reméli,
előkészítésében ós rendezésében elsősor hogy a kiállítások látogatottsága megfelelő
ban K O C H László ós K O L B S Z Á E Z S U 
lesz, különösen a közép- és felsőfokon tanu
ZSANNA, valamint KONRÁD Gyula és K O N - ló ifjúság részéről, s a látogatók sok hasz
BÁDNÉ D O B O S I I L D I K Ó , a MEV geológusai
nos tapasztalatot, ismeretet szereznek, le
végeztek kiemelkedő munkát. MAJOR Géza gyenek laikusok vagy szakemberek.
a Mecseki Szénbányák geológusmérnöke
Magyarország kőzszenei és kísérőkőzetei
К о с н László
begyűjtésében végzett jelentős munkát.
a Szakmai Rendező Bizottság
D R . K A S S A I Miklós a M Á F I Dóldunántúli
vezetője
Területi Szolgálatának vezetője és D B . TÓTH

