
In Memóriám

Az elmúlt időszakban a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
az alábbi tagjait veszítette el:

H o l l y  Is t v á n  
N y á r i  P é t e r

WÉBER BÉLA

Emléküket megőrizzük.
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Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 50 éves évfordulója alkalmából Egyesületünk Elnöksége 
emlékkönyvet jelentetett meg az elmúlt 50 év történetéről. A könyv sok fotóval, 327 oldal 
terjedelemben az április 27-i Ünnepélyes Tudományos Ülésre jelent meg, ahol a résztvevők 
kézhez is kapták.

Erre a napra jelent meg a Magyar Geofizika lap különszáma is, amely az ülésen elhangzott 
előadásokat tartalmazza.

Ezeket a kiadványokat minden egyes tagtársunk térítésmentesen megkaphatja.

A jelentős postaköltségre tekintettel azonban sajnos nem áll módunkban a kiadványokat 
postai úton eljuttatni, csak abban az esetben, ha Ön, kedves Tagtársunk a postaköltséget 
átvállalja.

A fentebb említett kiadványok átvételére az alábbi lehetőségek nyílnak:

— előzetes telefonbejelentkezés után (06-1-201 9815) személyesen átvehetők az 
Egyesület Titkárságán (Budapest, П. Fő u. 68.1. em. 135.),

— postai úton utánvéttel átvehetők 1.200.- Ft. befizetésével (ez az összeg tartalmazza a 
postaköltséget és a csomagolás költségét). Ebben az esetben kérjük, jelezze a 
Titkárság felé megrendelési szándékát,

—  lehetőség van arra is, hogy amennyiben ismerőse, kollégája vállalja, hogy befárad az 
Egyesületbe, átveheti az Ön részére.

A szép kiállítású, gazdag tartalmú kiadványok bizonyosan Önnek is örömet fognak okozni. 

Megértését tisztelettel köszöni 

Budapest, 2004. július 12.

az M G E Elnöksége
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