
EÖTVÖSKOSZORÚZÁS 2006
A világhírű magyar fizikus, a róla elnevezett torziós inga 

megalkotója, a Geofizikai Intézet alapítója és névadója 
87 évvel ezelőtt, 1919. április 8-án halt meg. Az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetnek és a Magyar Geofizikusok 
Egyesületé-nek régi hagyománya az, hogy képviselői ezen a 
napon évente megkoszorúzzák a nagy tudós és tudomány- 
szervező síremékét a Kerepesi temetőben. Ebben az évben 
április 7-én, pénteken délelőtt 11 órakor találkoztunk jeles 
elődünk sírjánál.

koszorúzásra érkezőket dr. Fancsik  Tamás, a Geofizikai 
Intézet igazgatója üdvözölte, majd dr. BARÁTH István 
ismertette, hogy a Geofizikai Intézetnek az Eötvös Loránd 
Geofizikai Alapítvány támogatásával hogyan sikerült a 
síremléket rendbe hozni eredeti állapotának megfelelően 
helyreállítani. Ezt követően az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem virágait Dr. Klin gham m er  István rektor helyezte 
el, majd dr. Lux Iván és N agy  Zsigmondné Iván Margit 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevében és dr. FARKAS 
István főigazgató a Magyar Geológiai Szolgálat nevében 
koszorúzta meg a sírt.

Dr. Fancsik Tamás, a sírt gondozó ELGI igazgatója

Dr. B aráth István több éves kitartó munkával hozatta rendbe a 
nagy tudós sírját

Ezután a százhalombattai, majd a budapestpestszentlő- 
rinci Eötvös Loránd Általános Iskola népes csoportja nevé
ben a diákok helyezték el koszorúikat, őket az Eötvös Lo
ránd Szakközépiskola (Budapest Pesterzsébet) és az Eötvös 
Loránd Általános és Zeneiskola (Ajka) virágai követték. 
Végül Egyesületünk nevében Hegy bíró  Zsuzsanna elnök 
asszony és PÁLYI András titkár koszorúzott.

A koszorúzók: első sorban (balról jobbra) Nagy  Zsigmondné, 
dr. Lux Iván, dr. Farkas István és dr. Klinghammer István

Idén meghívtuk azokat a szervezeteket is, amelyek báró 
EÖTVÖS Loránd emlékét nevükben vagy tevékenységükben 
őrzik, hogy vegyenek részt a megemlékezésen. Amit azon
ban még fontosabbnak tartottunk: meghívtuk az EÖTVÖS 
Lorándról elnevezett iskolákat is avval az ígérettel, hogy a 
részt vevő iskolai küldöttségeket a koszorúzás előtt vagy 
után szeretettel várjuk a Geofizikai Intézetben a báró Eöt
vös Loránd Emlékgyűjtemény termeiben, ahol majd bemu
tatjuk EÖTVÖS családi relikviáit, az általa tervezett műsze
reket és munkásságának emlékeit (a meghívólevelet az 
ELGI igazgatója és az MGE elnök asszonya írta alá, a meg
hívás honlapunkon is olvasható volt).

A ragyogóan szép időben már háromnegyed 11-kor ott 
voltak az iskolák küldöttségei tanáruk vezetésével a temető 
bejáratánál (amíg a többiek meg nem érkeztek, őket A n 
tall József miniszterelnökünk sírjához kalauzoltuk el). A

A jövő generáció

A program a Geofizikai Intézetben folytatódott, ahol 
Szabó  Zoltán kalauzolta a diákok egy egy csoportját a 
kiállításon, ezalatt e sorok írója tartott előadást a 
többieknek a geofizika tudományáról.

Kakas Kristóf
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