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A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

2005. május 19-én, csütörtökön rendeztük meg a szenio
rok hagyományos baráti találkozóját a MTESZ Budai Kon
ferencia Központjában. A rendezvényen 39 tagtársunk vett 
részt.

Az összejövetelen a Magyar Geofizikusok Egyesületé
nek vezetőségét PÁLYI András egyesületi titkár képviselte. 
Üdvözlő szavaiban hangsúlyozta, hogy az egyesület jelen
leg legjobban működő társasága a Szeniorok Bizottsága, 
aktivitásukról példát lehet venni. Reményét fejezte ki, hogy 
a szeniorokhoz hasonlóan valamennyi egyesületi tag meg 
fogja őrizni a több évtizedes, régi barátságot.

Hegybíró Zsuzsanna, a Magyar Geofizikusok Egyesü
letének elnöke más, fontos elfoglaltságára való tekintettel

nem tudott megjelenni, de levélben üdvözölte az összejöve
tel résztvevőit. Levélben kérte kimentését MURAVINA Lilia 
is, és mindenkit szívélyesen üdvözölt.

A baráti találkozó résztvevőit vendégül láttuk a Magyar 
Geofizikusokért Alapítvány anyagi támogatásával. Segítsé
güket köszönettel nyugtázzuk.

Köszönettel tartozunk a rendezvény sikeréért BellÉR 
Évának, a Magyar Geofizikusok Egyesülete ügyvezető 
titkárának, aki mindenkor remek szervezőmunkával támo
gatja a Szeniorok Bizottságának tevékenységét.

Aczél Etelka, 
a Szeniorok Bizottságának elnöke

EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TANULMÁNYI VERSENY
CELLDÖMÖLKÖN

2005. május 17-én tizenötödik alkalommal rendezte meg 
a celldömölki Eötvös Loránd Általános Iskola a már 
hagyományos fizika tanulmányi versenyt Vas megye 
általános iskoláinak részvételével.

A tanulmányi versenyt Rozmán László igazgató, 
Nagyné Horváth Mária igazgatóhelyettes és Viola 
István fizikatanár szervezte meg.

Rozmán László ünnepi szavai nyitották meg a 
tanulmányi versenyt, amelyen Vas megye általános 
iskoláinak és gimnáziumainak VII. és VIII. osztályos tanu
lói vettek részt. A VII. osztályosok versenyére 25 tanuló, a 
VIII. osztályosok versenyére pedig 20 diák jelentkezett.

A zsűri elnöke LÓRÁNTFY Tibor, az egyházashetyei 
Berzsenyi Dániel Általános Iskola igazgatója, a zsűri tagja 
pedig HÉDI Zoltánné, a Vas megyei Pedagógiai Intézet 
fizika szaktanácsadója és Viola István, a celldömölki Eöt
vös Loránd Általános Iskola fizikatanára volt.

A tanulmányi verseny a következő eredménnyel zárult: 
A VII. osztályosok közül az első helyezett Nagy Vivien 
lett, a celldömölki Szent Benedek Iskola tanulója (tanára: 
Finta Katalin), a második helyen két tanuló végzett: 
FERENCZ Tas, a celldömölki Gáyer Gyula Általános Iskola 
tanulója (tanára: BÓDISNÉ BURJÁN Ibolya) és VÖRÖS Bá
lint, a sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója 
(tanára: HÉDI Zoltánné).

A VIII. osztályosok közül az első díjat ketten kapták: 
Berke Ildikó, a gércei Általános Iskola tanulója (tanára

Farsangné Simon Ildikó) és Farsang Dóra, ugyancsak a 
gércei Általános Iskola tanulója (tanára: FARSANGNÉ 
Simon Ildikó). A második helyezett Horváth Balázs lett, 
a hegyfalui Széchenyi István Általános Iskola tanulója 
(tanára: SÁTORY Károly).

A tanulmányi verseny végeztével dr. KOVÁCS László, a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola rektorhelyettese, a 
Fizika Tanszék vezetője felavatta Jedlik Ányos tiszteletére 
az iskola fizika-kémia szaktantermét, amelyet ezentúl 
Jedlik Ányos teremnek fognak nevezni.

Dr. KOVÁCS László ünnepi beszédében méltó szavakkal 
ismertette Jedlik Ányos munkásságát, és bemutatta rend
kívül érdekes és értékes személyes gyűjteményét, amely
nek minden darabja JEDLIK Ányos munkásságával kapcso
latos.

A celldömölki rendezvényen a Magyar Geofizikusok 
Egyesületét PÁLYI András, a Magyar Geofizikusok Egyesü
letének titkára, valamint Aczél Etelka és UJFALUSY Antal 
képviselte. A magyar geofizikusok nevében a győzteseknek 
szerény, szakmai jellegű ajándékokat adtak át az Eötvös 
Loránd Geofizikai Alapítvány támogatásával.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének nevében további 
eredményes munkát kívánunk a tanulmányi verseny vala
mennyi szervezőjének és résztvevőjének.

Aczél Etelka
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