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Egyesületi hírek
Geofizikus Ifjúsági Napok, 1S86. IV. 10 — 11.

Egyesületünk április 10 — 11-én rendezte meg az immár hagyományosnak te
kinthető Geofizikus Ifjúsági Napokat, amelynek ezúttal a Minisztertanács halatön- 
szemesi üdülője adott helyet.

A rendezvényt Molnár Károly, az MGE elnöke nyitotta meg. Megnyitójában 
köszöntötte az előadókat, a hallgatóságot, ismertette a két nap programját, majd ki
fejtette az ankét azon célját, miszerint az egyesület vezetősége és tagjai is szükségét 
érzik annak, hogy az ifjú geof izikusok ne csak szigorúan vett szakmai jellegű, hanem 
olyan gazdasági — társadalmi kérdésekről szóló előadásokat is hallhassanak, ame
lyek szorosan kapcsolódnak a mai magyar geofizikustársadalom helyzetéhez, problé
máihoz és feladataihoz. Ezután ár. Jéki László, a MTESZ főtitkárhelyettese tartotta 
meg előadását, a MTESZ munkájának újabb vonásairól és törekvéseiről. Igen ér
dekes volt hallanunk a MTESZ ifjúsági fórumának állásfoglalását, amely a fiatal 
szakemberek helyzetének javítását célozza, ámbár a vita során a kitűzött célok meg
valósíthatóságát többen is megkérdőjelezték.

A nap második előadásaként dr. Fér enczy László beszámolóját kísérhettük figye
lemmel, amely az MQE if júsági bizottságának az 1981 — 85-ös időszakban végzett mun
kájúit elemezte. Maga a beszámoló és a későbbi hozzászólások is igen jónak értékelték 
a. bizottság tevékenységét, amelyet az évenkénti nagyrendezvények (Ifjú Szakemberek 
Ankét ja és az Ifjúsági Napok) sikere, és az azokon résztvevő ifjú geofizikusok nagy 
száma is bizonyított. Nagy feladat előtt áll az új ifjúsági bizottság, ha méltóképpen 
folytatni kívánja az eddigi tevékenységet.

Az első napot Molnár Gábor (szolnoki K V ) diavetítéses élménybeszámolója 
zárta, amelyen a nemrégiben tett amerikai tanulmányútja során szerzett élményeiről 
és tapasztalatairól mesélt.

Az ankét második napját Deres János, az MGE főtitkára nyitotta meg. Az első 
előadást Verbőci József, egyesületünk Mecseki Csoportjának elnöke tartotta. 
Előadásában a Mecseki Szén bányák Vállalatánál tervezett új belső vállalkozási mecha
nizmusáról szólt. Az új, nem felülről, hierarchikusan, hanem alulról szervezett mun
ka- és vállalkozási rendszer tervét nagy érdeklődéssel figyelte a hallgatóság, majd ké
sőbb nagy vita alakult ki a szisztéma értékeiről, jó  és rossz oldalairól.

Ezután az OKGT két munkatársa, dr. Szerecz Ferenc és Pályi András 
tartotta meg előadását, amelynek témája a világbanki kölcsön felhasználása, a hazai 
szénhidrogénkutatás elősegítésére volt. Az adatokkal kutatási területenként bőségesen 
ellátott, magas színvonalú előadáson színié naprakész információkat szerezhettünk, 
hogyan is áll jelenleg ez a szakmai köröket is élénken foglalkoztató projekt. A minket, 
geofizikusokat talán legjobban érdeklő és érintő, a geofizikai kutatásokkal foglalkozó 
előadásrészből megtudhattuk, hogy a világbanki feladatok geofizikai mérési része ed
dig időarányosan el is készült, s remélhetőleg ez a továbbiakban is így lesz.

Az ifjúsági ankét utolsó előadójaként dr. Dank Viktor, a KFH elnöke lépett a 
mikrofon elé. Színes, élvezetes és gazdasági adatokkal, valamint kutatási tervtérképpel 
nagyszerűen illusztrált előadásában előbb értékelte d  magyar földtani kutatás VI. 
ötéves tervi eredményeit, majd ismertette a VII. ötéves tervi koncepcióit. Magas szín
vonalú előadáséiból nyilvánvalóvá váltak az előttünk álló feladatok szakmai és gazda-
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