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Egyesületi hírek

Dr. Deres János, a Magyar Geofizikusok Egye
sülete főtitkára, kiemelkedő tudományos, szak
mai és társadalmi tevékenységéért MTESZ - 
díjat kapott. A díjat a MTESZ Országos Elnök
sége 1983. november 24-i ülésén nyújtották át.

Dr. Deres János 1958 óta aktív tagja a Magyar Geofizikusok Egyesületének. 
1968-ig az Egyesület különböző bizottságaiban végzett kiemelkedő munkát, majd 
1968 — 74. között Egyesületünk titkára, 1974-től pedig főtitkára.

Egyesületi munkájából külön kiemelendő, hogy 1965 óta tagja a Nemzetközi 
Geofizikai Szimpózium Szervező Bizottságának és aktív közreműködése tette 
lehetővé, hogy a rendező országok köre ezen időszakban egyre bővült. Mint 
egyesületi főtitkár sokat fáradozott azon, hogy minél több geofizikai szervezet 
felfigyeljen a magyar geofizikusok tevékenységére. Ezen fáradozás eredménye
ként alapszabály-módosítással Egyesületünket felvették az EGS-be (Európai 
Geofizikusok Egyesülete) és ezen testület már 1980-ban Budapesten rendezte 
nagysikerű konferenciáját. Eredményesen munkálkodott azon, hogy az EAEG 
(Európai Gyakorlati Geofizikusok Egyesülete) 1985-ben Magyarországon tartsa 
évi rendezvényét. Főtitkári tevékenysége alatt az Egyesület tevékenységében 
számos új vonást honosított meg. Javaslatára alakította meg az Egyesület a 
Bányageofizikai Bizottságot, ami a napi feladatokhoz való gyors alkalmazkodást 
jelentette, valamint a Történeti Bizottságot, és változtatásokat hozott az 
Egyesület területi szervezeteinél.

Számos Egyesületi és MTESZ munkabizottság tagja. Munkáját nagy oda
adással, lelkiismeretesen, pontosan végzi. Külföldi előadásaival és publikációival 
is hozzájárult a szakterület nemzetközi elismertetéséhez. A nagymélységű fúrások 
rétegnyitásáról írott könyvét német és szerb — horvát nyelven is kiadták. Több 
tankönyv és jegyzet szerzője. 1982 szeptemberétől a műszaki tudományok 
kandidátusa, műszaki doktor.
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Dr. Stegena Lajos egyetemi tanár, kiemelkedő 
tudományos és tudományszervező tevékenysége 
elismeréseként Eötvös Lóránd Emlékérmet ka
pott. Az emlékérmet a 28. Nemzetközi Szim
pózium megnyitóján nyújtották át.

Dr. Stegena Lajos egyetemi tanár a Térképtudományi Tanszék vezetője, a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének elnökségi és tiszteleti tagja, a MGE Oktatási 
Bizottságának elnöke. A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület elnökségi tagja.

Magasszintű nemzetközi funkciókat látott, illetve lát el. így a 70-es években 
a KAPG geotermikus munkacsoportjának vezetője volt, jelenleg az 1.1. alprojekt 
munkáját irányítja. Az IUGG Nemzetközi Hőárambizottságának 1975-től al- 
elnöke volt, majd 1979-től pedig elnöke. Nagy sikerrel szervezte és bonyolította 
le az európai geofizikusok és szeizmológusok (EGS —ESC) 1980-as budapesti 
konferenciáját és 1982-ben a Kárpátokon belüli medencék fejlődésével foglal
kozó veszprémi vitaülést, illetve a KAPG budapesti Kárpát — Balkán geodina- 
mikai szimpóziumát.

A földtudományok széleslátókörű művelője. Nagy szerepe van a hazai szeiz
mikus kutatások elindításában, műszerezésében. A hazai nyersanyagkutató geo
termikus és geokémiai kutatások is sokat köszönhetnek tevékenységének.

A lemeztektonikai vizsgálatok hazai bevezetője. Munkásságával hazánkban 
iskolát teremtett.

Felkutatta Lázár deáknak, az első magyar térképésznek eddig ismeretlen, 
XVI. századbeli térképeit, valamint hazánk prelázári és későbbi térképészetének 
neves, feledésbe ment emlékeit.

Egyetemes térképtörténet c. könyve (Tankönyvkiadó, 1979) az első magyar 
nyelvű mű ebben a tárgykörben. Kedvező volt a nemzetközi fogadtatása a társ
szerzővel írt, a Borntraeger Verlag és az Akadémiai Kiadó közös kiadásában 
megjelent ,,Seismische Feldmethoden” c. könyvének is (1977). A szovjet Sagitov 
professzorral könyvet szerkesztett a gravitációs állandó meghatározásáról (1979). 
Publikációs tevékenysége kiemelkedő: mintegy 20 könyv, ill. könyvrészlet, 
mintegy másfélszáz tudományos dolgozat, kb. 20 egyetemi jegyzet és számos 
szakjelentés. Több tanulmánya vezető nemzetközi szakmai folyóiratokban jelent 
meg és azokra számos hivatkozás történt.

Meghívásra számos előadást és előadássorozatot tartott különböző nemzet
közi konferenciákon és külföldi egyetemeken. Az ENSZ térképészeti hivatalának 
felkérésére tanulmányt készített a világ földtudományi térképeiről. Vezetésével 
nemzetközi hőáram és hőmérséklet-térképek készültek.

Széleskörű kapcsolatai révén eredményes nemzetközi együttműködéseket 
kezdeményezett magyar és külföldi intézmények és szakemberek között.
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