
Egyesületi hírek

Megnyílik a geofizikus szakközépiskola

Hazánkban huszonhét esztendeje folyik egyetemi szintű geofizikus képzés. 
A középkáder-nevelés azonban eddig nem nyert megnyugtató megoldást. Az 
illetékes szakminisztérium, a képzéssel megbízott iskola és a társadalmi szervek 
összefogásából megszületett a szakmában hiányzó középfokú képesítésű szak
emberek képzésére vonatkozó döntés, amelynek értelmében 1981 szeptemberétől 
Tatabányán, a Szabó József Geológiai Szakközépiskolában, geofizikus ágazati 
képzés indul.

Az iskola, amely aknászokat és geológusokat bocsát ki falai közül, megfelelő 
környezetet biztosít a geofizikus középkáderek képzésére. A tanári kar pedig 
szívügyének tekinti az új szakma tanulóinak magasszintű képzését. Az iskola 
rendelkezik kollégiummal, a távolabbi vidékről jelentkező növendékeknek el
helyezést biztosít.

A geofizikus szakma hosszú távon biztosítja a fiatalok jövőjét, mivel ma 
nyersanyagkutatás az egész vüágon központi kérdés, s nem várható az igények 
csökkenése. Természetesen a fiataloknak nagy felelősséggel kell eldönteniük, 
hogy vállalják-e a szakma terepi munkájával járó nehézségeket, amelyek szép
ségei kétségtelen velejárói.

A képzés során a hagyományos középiskolai tárgyak mellett földtani, elekt
rotechnikai, mélyfúrási ismeretekkel egészül ki az oktatás. Megismerkednek a 
geofizikai szolgálat ellátásához szükséges ismeretekkel, a gravitációs, mágneses, 
szeizmikus, geoelektromos és mélyfúrásgeofizikai szakterületekkel, a nyersanyag- 
kutatás módszereivel, eszközeivel.

Az iskola elvégzése után, a szakképzett fiatalokat az országban sokfelé, a 
földtani kutatással, feltárással foglalkozó intézmények várják. Ezek közé tar
tozik a M agyar Állam i Eötvös Loránd Geofizikai Intézet budapesti, az Országos 
Kőolaj és Gázipari Tröszt budapesti, nagykanizsai, szolnoki, az Országos Földtani 
Kutató és Fúró Vállalat várpalotai és miskolci, a M ecseki Ércbánya Vállalat 
pécsi, a Bauxit Kutató Vállalat balatonalmádi és a Vízkutató és Fúró Vállalat 
budapesti munkahelyekkel. Igényekkel jelentkeznek a szénbányák is, ahol a 
közelmúltban kezdték meg a geofizikai szolgálat szervezését.

Említést kell tennünk a magyar geofizika külföldi tevékenységéről. Afriká
tól Ázsiáig számos országban dolgoznak magyar kutatók, ez várhatóan a jövő
ben még tovább szélesedik, és további lehetőséget jelent a geofizikus szakmát 
végzetteknek. A fiatalok előtt, akik a szakközépiskola elvégzése után tovább 
akarnak tanulni, nyitva áll a lehetőség, akár a miskolci Nehézipari M űszaki 
Egyetemen, akár a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol felsőszintű 
képesítést szerezhetnek.

(További információk Egyesületünk titkárságán).
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Egyed László emlékülés

Az M T A  Geofizikai Tudom ányos Bizottsága és a M agyar Geofizikusok E gye
sülete 1980. december 11-én ülést rendezett az MTA Roosevelt téri székházában 
Egyed László (1914 — 1970) emlékére. A Kossuth díjas akadémikus, az ELTE 
Geofizikai Tanszékének vezetője, az ELTE Természettudományi Karának 
dékánja, aki sokoldalú munkáságával jelentősen hozzájárult a hazai geofizikai 
fejlődéséhez, 10 éve halt meg.

Az ülés programja a következő volt:
Martos Ferenc: Megnyitó
Barta György: Egyed László, a tudományszervező 
M árton Péter: Egyed László tudományos munkássága 
Bisztricsány E de: 75 éves a magyar szeizmológia 
M eskó Attila: Geofizikus képzés a Természettudományi Karon

Ugyanezen a napon, délelőtt avatták fel a M T A  G G K I  Szeizmológiai 
Obszervatórium épületén elhelyezett emléktáblát is, mely Kövesligethy Badó, a ma
gyar szeizmológiai kutatások megindítója és Egyed László, a korszerű szeiz
mológiai hálózat újjászervezője emlékét örökíti meg. Bisztricsány Ede, az obszer
vatórium vezetője elmondotta, hogy az emléktábla felavatását a két évfor
duló tette aktuálissá: a kutatások 75 éve indultak meg, míg az újjászervezés 
25 éve kezdődött el. Az MTA X. Osztálya nevében Martos Ferenc akadémikus 
osztály elnök, az ELTE TTK és a Geofizikai Tanszék nevében Szemerédy Pál 
docens, a Magyar Geofizikusok Egyesülete képviseletében Deres János főtitkár, 
az ELGI részéről Müller Pál igazgató, végül az obszervatóriumot működtető 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet nevében Somogyi József igazgató 
helyezte el az emléktáblán a megemlékezés koszorúját.
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