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Hírek, ismertetések 

RENDEZVÉNYEK 

Beszámoló a TV. Székelyföldi Geológustalálkozó
ról és meghívó az ötödikre 

Az Illyés Alapítvány segítségével már a 
korábbi években is sikeres regionális szakmai 
talál-kozókra került sor Sepsiszentgyörgyön (vö. 
FK 131/1-2 , pp. 302-303 és FK 132/1, pp. 
131-132) . Ezek mindegyikének az előkészí
tésében és lebonyolításában PAPUCS András (a 
Kovászna megyei Tanácsnak a helyi természeti
idegenforgalmi értékekkel foglalkozó munkatár
sa) végezte a legtöbbet. 

Ebben az évben csak egy jóval szerényebb ös
szeg állt a szervezők rendelkezésére, akik a 
legutolsó pillanatban tudtak csak alkalmas idő
pontot, ill. előadási és szálláshelyszínt biz
tosítani. Nem sikerült kellő időben és módon a 
jelentkezések visszaigazolása és az összes várt 
előadó értesítése sem. Ennek ellenére tucatnyi
nál több egyetemista és végzett szakember vett 
részt a 2002. november 16-i konferencián. 

A fentiek ellenére sikerült - a MÁFI 
támogatott kiküldöttjeként - hazai résztvevő
ként is eljutnia Szentgyörgyre, és előadást 
tartani ezen a regionális jelentőségű konferenci
án, s átadni egyben a Magyarhoni Földtani 
Társulat nevében BREZSNYÁNSZKY Károly elnök 
üdvözletét, valamint a jövő évi ünnepi találko
zón esedékes nagyobb arányú magyarországi 
részvétel ígéretét is. 

A tudományos konferenciára épp úgy, mint 
tavaly, az EMT sepsiszentgyörgyi nagytermében 
került sor. Az idei hall-gatóság - az említett 
másféltucatnyi diák és idősebb kolléga - érdeklő
déssel hallgatta az előadásokat, bemutatókat és 
aktívan vett részt hozzászólásaival a kialakult 
vitákban. Az elhangzottak, időrendben, az 
alábbiak voltak: 

PAPP Péter (Budapest): Kiegészítő adatok a 
Косн-tanítvány TÓTH Mihályról 

TÓTH Attila (Székelyudvarhely - Kolozsvár): 
A korondi aragonitbánya ásványtani leírása 

D É N E S István (Bárót): Székelyföldi 
barlangvilág 

PAPUCS András (Sepsiszentgyörgy): A 
Székelyföld geológiája 

Az utolsó előadás kapcsán vita alakult ki a 
tervezett kötet sorsáról, hiszen a többszöri 

próbálkozás ellenére sem sikerült eddig az erre a 
célra létrehozandó alapítványt Bukarestben 
bejegyeztetni, s így az elhatározott, érdembeli 
munka és a már számításba vett szerzők 
fölkérése sem kezdődhetett meg. Hozzá
szólásaikban ZÓLYA László kollégánk (Csíksze
reda, SAP1ENTIA) és mások is hangsúlyozták, 
hogy erre a szerkesztő-szervező munkára 
továbbra is WANEK Ferenc (Kolozsvár) lenne az 
egyedüli alkalmas személy, de meg kell terem
teni számára ehhez a munkához a szükséges 
feltételeket. 

A délután második felében már csak egy 
közös pizza-vacsorára jutott idő, s a beszélgetés 
közben s utána sem felejtve el, hogy a következő 
- már az ÖTÖDIK ! - Székelyföldi Geológustalál
kozónak most már megmásíthatatlanként 
hirdetett napja a 2003. október 18-i szombat lesz. 

A szervezők erre szóló szíves meghívását - a 
tájegység és annak földtana iránt érdeklődőknek 
- már most, ezennel átadja: 

PAPP Péter 

A Magyar Állami Földtani Intézet 2002. 
szeptemberétől az EuroGeoSúrveys teljes jogú 
tagja. 

SZEMÉLYI HÍREK 

Elhunyt tagtársaink: 

PÉCSI Márton 
JAKI Rezső 
HAJDÚ József 
Emlékünkben és munkáikban tovább élnek. 

KÖNYVISMERTETÉS 

Mulat a fúrós 
(LAKOS Sándor bányásznótái és egyéb dalok) 

A hagyományok ápolása, továbbélése, a 
fejlődés szempontjából örvendetes vállalkozás, 
hogy a Magyar Olajipari Múzeum Közleményei 
sorozat 15. füzeteként megjelent a fenti című 58 
oldalas füzetecske a MOIM kiadásában. Ezzel a 
kiadvánnyal tovább bővült a különféle ipari, 
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szakmai, egyesületi és egyéb rendezvények vagy 
egyéb jeles események alkalmából megjelentett 
bányász, kohász, erdész daloskönyvek száma. 
Az „olajos" szakma legismertebb nótáit, dalait a 
Mihályiban élő olajipari nyugdíjas, LAKOS 
Sándor - aki 1938-tól nyugdíjazásáig (1974) 
dolgozott az olajiparban - gyűjtötte csokorba. A 
kiadvány az 1947-ben Bázakerettyén bemutatott 
Búcsúest c. zenés vígjáték és 24 nóta szövegét 
(ebből 21 LAKOS szerzemény) és kottáját 
valamint a dalok keletkezéséről LAKOS Sándorral 
folytatott beszélgetést tartalmazza. A kiadvány 

anyagát FARKAS Zoltán a MOIM könyvtárosa 
rendezte és készítette elő nyomdai kiadásra. A 
kották számítógépes megjelenítését VINCZE 
László geológus végezte, az előszót TÓTH János a 
MOIM igazgatója írta. A kiadvány - mely 
korlátozott példányban áll rendelkezésre - 3oo.-
ft + postaköltség áron rendelhető meg a Magyar 
Olajipari Múzeum (8900 Zalaegerszeg, Wlassics 
Gyula u. 13.) címén. 

HORN János 


