
Az év legjobb gyakorlati dolgozata:
Somfai Attila, ifj. Somfai Attila: Szimulációs 
eljárás a másodlagos szénhidrogén vándorlás 
modellezésére.
(Magyar Geofizika 1990. 2—4. sz.)
Az elnöklő Bodoky Tamás meleg szavakkal 

köszönte meg az egyesületi funkcióból leköszönő 
Molnár Károly (past president) több évtizedes 
egyesületi munkáját.

A Közgyűlés záróakkordjaként Bodoky Tamás 
jelképesen átadta az elnökséget a tavaly meg
választott alelnöknek, Verő Lászlónak, aki távol- 
léte miatt csak levélben fordulhatott a jelenlévők
höz. Ebből idézünk: ,,Az MGE tevékenységét 
évek óta, joggal, sok szempontból sikeresnek ta rt
juk magunk is, de a kívülállóak is. Ezeket a sikeres 
elemeket feltétlenül meg kell őriznünk és ki kell 
egészítenünk egy nem igazán új, hanem eddig 
talán kevésbé fontos feladattal, a szakmai érdek- 
védelemmel. . . Nyilván nem a geofizikával foglal
kozó intézmények átalakításának a belügyeire 
gondolok, hanem a geofizika, a földtudományok 
általános érdekeire. . . Hirdetnünk és bizonyí
tanunk kell a földtudományok többi ágát mívelők-

kel együtt, hogy hosszabb-rövidebb ideig ugyan le 
lehet mondani az alapkutatásról, földtani kutatás
ról, de ennek az időnek az eltelte után a következ
mény az lesz, hogy a kultúra szegényebb lesz egy 
jelenleg még valahol a korszerűség és a nemzet
közi elismertség peremén kétségbeesetten kapasz
kodó tudományággal. . .

Mit tud tenni az Egyesület? Magára tudja vállal
ni a gondok egy nagyon kis részét. Ennek módjáról 
nem most kezdtünk el gondolkodni. Bizonyítékul 
említem a Magyar Geofizikusokért Alapítványt, 
vagy, ami elsősorban a megbízók érdeme, az Egye
sület vállalkozói tevékenységét. A továbblépéshez 
két dolog kell. A tagság bizalma révén az Egyesület 
össze tudja gyűjteni a felmerült problémákat és 
legyen hajlandóság a geofizikával valamilyen 
magasabb szinten foglalkozók részéről arra, hogy 
az Egyesület véleményét meghallgassák. Ehhez 
kérek segítségét az MGE minden tagjától. Vége
zetül kívánok minden résztvevőnek kellemes estét, 
jó szórakozást és mindenkinek jó szerencsét’’.

A Közgyűlést,,meleg” hangulatú baráti vacsora 
követte.

<lr. Ferenczy László

Egyesületi hírek
(1) A Magyar Geofizikusok Egyesülete Elnöksége 

1991. június 13-án ülést tartott, amelyen a 
következő fontosabb témák szerepeltek:
— Prága visszalépésével Magyarország vállalja 

az 1993-as EGS konferencia megrendezését. 
A helyszínre első helyen Sopront, második 
helyen Budapestet javasoljuk. Az Elnökség 
Szarka Lászlót és Márton Pétert bízta meg 
a szervezés előkészítésével.

— Az Elnökség foglalkozott az utolsó, hagyo
mányos szervezésű (kijevi) szimpózium utáni 
nemzetközi rendezvények sorsával. Olyan 
előzetes állásfoglalás született, amely szerint 
1992-ben Magyarország önállóan rendezne 
egy nemzetközi konferenciát. Ennek témá
járól, helyéről és a rendezéssel kapcsolatos 
egyéb dolgokról a Rendezvényszervező Bi
zottság javaslatot készít a következő el
nökségi ülésre.

— Az Elnökség jóváhagyta az EAPG és az 
MGE együttműködési szerződését. Az MGE 
1992-től az EAPG Társult Egyesülete lesz.

(2) Az EAEG Elnökségében, Molnár Károly man
dátumának lejártával Bodoky Tamás képviseli 
Egyesületünket a következő két évben.
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