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Egyesületi hírek

Magyar Geofizikusokért Alapítvány

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1990. évi közgyűlésén döntött a Magyar Geofizikusokért Alapítvány 
létrehozásáról.

Az alapítvány alaptőkéje 300 000 Ft, amelyet az MGE nyereségéből minden évben növelni kíván, de 
bizalommal fordulunk azokhoz a külföldi és belföldi intézményekhez és magánszemélyekhez, akiknek 
kapcsolatuk van tagtársainkkal és támogatni szeretnék az ifjú szakemberek szakmai fejlődését, vagy 
rászoruló tagtársaink szociális helyzetének javítását szívükön viselik —, hogy az Alapítvány alaptőkéjét 
növeljék.

Az Alapítvány kamatai, hozadéka képezné elsősorban a támogatások anyagi alapját, amelyet a köz
gyűlésen megválasztott 9 tagú Kuratórium ítél oda, illetve pályázatot ír ki, várhatóan 1991-től.

A Kuratórium megválasztott tagjai: dr. Aczél Etelka, dr. Horváth Ferenc, dr. Märcz Ferenc, Miklós 
Gergely, Nagy Zoltán (Pécs), Nagy Zoltán (GKV), dr. Nemesi László, dr. Takács Ernő, dr. Tóth József.

Kérjük tagtársainkat, hogy a Kuratórium tagjait bizalommal keressék fel, akár általuk ismert szociális 
gondokkal, akár az ifjú szakemberek támogatásával, pályázati témákkal kapcsolatos ötleteikkel.

Felhívás
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1990-ben 

Alapítványt hozott létre lényegileg kettős céllal: 
egyrészt a fiatal geofizikusok műszaki-tudományos 
ismereteit bővítő tanulmányutak, konferencia
költségek, szakmai pályadíjak, publikációs kiadá
sok stb. finanszírozására, másrészt a munkanélkü
liségből, a létminimum alatti öregségi nyugdíjból 
és más, a szociális körülményekben beállt kedve
zőtlen helyzetekbe került kollegák anyagi támoga
tására.

A főleg az Alapítvány kamatait, hozadékát fel
használó pályázatokra, és a szociális támogatások 
kifizetésére a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
1990. évi közgyűlésén demokratikusan megválasz
tott 9 tagú kuratórium dönt, akiket 3 évente újra 
választanak. A kuratórium azonban kiegészülhet

az Alapítványhoz csatlakozó magánszemély, vagy 
szervezet képviselőjével, amely hozzájárulása eléri, 
vagy meghaladja az induló vagyon (300 000 Ft) 
mértékét.

A fentiek alapján kérjük mindazokat a magán- 
személyeket és intézményeket, akik erkölcsi el
hivatottságot éreznek a „Magyar Geofizikusokért 
Alapítvány” támogatására, e nemes célokat anya
gilag is támogatni kívánják, jelensték be e szán
dékukat és a támogatásra szánt összeget a kura
tóriumnak.

Cím: A Magyar Geofizikusokért Alapítvány
Kuratóriuma
1368 Budapest, P f.: 240, VI. kér. Anker köz 1.
Telefax: 561-215, Telex: 22-5369
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