
vei kutatási terület szerkezeti és sztratigráfiai inter
pretációjáról beszélve megemlítette, hogy bizonyos 
dolgokról nem beszélhet a titkosság miatt, pedig 
(sajnos, nem szó szerinti idézet) „ahogy én körülné
zek, itt én vagyok az egyedüli idegen”.)

Az Ifjúsági Bizottság elnökének, IMRE Tamásnak 
a zárszavához kapcsolódva dr. POGÁCSÁS György 
kifejtette, az Ifjúsági Ankét komoly érték és el kell 
kerülni azt, hogy a nehézségek miatt — más egyesü
letekhez hasonlóan — elmaradjanak az ifjúsági ren

dezvények, csökkenjen az ifjúság érdeklődése az 
egyesületi élet iránt. Bízva abban, hogy mindez nem 
marad pusztába kiáltott szó, a Csopakra szívesen 
visszaemlékező ifjú szakemberek egy évvel „öregeb
ben”, a még ifjabbak pedig új lendülettel remélhetőleg 
1994-ben is találkozni fognak, egy hasonlóan kellemes 
helyen, hasonlóan jól megrendezett ankéton.

Verő László

EAEG

HÍREK

Az EAEG tagjai márciusban kapták kézhez azt a 
levelet, amelyben J.-C. GROSSET ismerteti a Jelölő 
Bizottság javaslatát, ki legyen az alelnök az 1993. 
június - 1994. június időszakra és egyben kérik is a 
tagság szavazatát. Egyesületünk tagjai számára sem 
ismeretlen már a levélben történő szavazás, ez nem 
lenne elég indok arra, hogy erről az évről évre ismét
lődő eseményről hírt adjunk. Most azonban a magyar 
geofizikusok a szokásosnál nagyobb figyelemmel 
kísérik a szavazást, erre magyarázat a jelölt szemé
lye. A Jelölő Bizottság ugyanis dr. BODOKY Tamást 
találta legmegfelelőbbnek erre a feladatra. Feles
leges hangsúlyozni, milyen megtiszteltetés ez sze
mély szerint az Egyesület korábbi elnöke és a Ma
gyar Geofizika jelenlegi főszerkesztője, de a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete és az egész magyar geofi
zika számára. De azért azt sem szabad elfelejteni,

hogy ez a tisztség nem kevés munkával és felelős
séggel is jár. Az EAEG az SEG, az amerikai társ
egyesület mögött az alkalmazott geofizikusok má
sodik legnagyobb nemzetközi egyesülete a világon, 
háromezernél is több taggal. Ennek az egyesületnek 
legfőbb vezetésében vesz majd részt három éven át
— alelnökként, elnökként, majd ismét alelnökként
— BODOKY Tamás, ha megválasztják. Az ered
ményre még várni kell, hiszen a szavazólapokat május 
24-ig lehet visszaküldeni. A stavangeri EAEG kong
resszusról szóló beszámolóban természetesen az ered
ményt is ismertetni fogjuk. Addig mást nem tehetünk, 
mint szurkolunk a sikerért (remélem, a szavazólapot 
minden magyar EAEG-tag visszaküldte).

Verő László
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