
HÍREK, BESZÁMOLÓK

2006. október 25-én a budapesti Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Természettudományi Karának dékánja 
aranydiplomát adományozott azoknak a kollégáknak, 
akik a geofizikus szak első két évfolyamán végeztek.

Az ünnepélyes pillanatokra az ELTE Jogi Karának 
dísztermében került sor, ahol az egyes egyetemi karok 
dékánjainak jelenlétében az ELTE rektora nyújtotta át az 
aranyokleveleket.

Az aranydiplomákat az alábbi geofizikusok kapták:

Az 1955-ben végzettek közül:
A czÉL Etelka 
K orda  Péter 
P in té r  Anna 
R u m pler  János 
Sza b ó  Zoltán

Az 1956-ban végzettek közül:
A v e d ik  Félix ("Franciaország)
BÁDONYI Géza 
KILÉNYI Éva 
K ovács  Béla 
L a c z k o v ic s  József 
M ik l ó s  Gergely 
Péter  György (USA)
SÉFEL József (Kanada)
Szar ka  Rudolf

Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) munkatár
sai közül St o m f a i Róbert matematikus ugyanezen a napon 
kapta meg az aranydiplomát.

A Magyar Geofizika szerkesztőbizottsága csatlakozik a 
jubilánsok köszöntéséhez, jó erőt, egészséget kíván 
valamennyiüknek és továbbra is számít aktív közreműkö
désükre a Magyar Geofizikusok Egyesülete életében.

Bodoky Tamás

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
FELHÍVÁSA

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar fel
hívást intéz egykori hallgatóihoz, akik Sopronban az 
Alma materben, a Bányamérnöki Karon, vagy a 
Földmérőmérnöki Karon 1937-ben, 1942-ben, 1947-ben 
vagy 1957-ben, (70, 65, 60, 50 éve) vették át diplomáju
kat. Kérjük és várjuk jelentkezésüket, hogy részükre a 
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, jogo
sultságuk alapján, a rubin-, a gyémánt-, a vas- vagy az 
aranyoklevél kiállítása érdekében a szükséges intézkedé
seket meg tudja tenni. Kérünk minden érintettet, hogy 
2007. április 30-ig jelentkezzék, adja meg nevét, elérhe
tőségét (lakcím, telefonszám, e-mail cím), illetve az 
alábbi címre küldje meg oklevelének fénymásolatát,

szakmai önéletrajzát (maximum egy oldal), és kettő 
darab igazolványképet.

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
Dékáni Hivatal
3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: +36(46)565-051
Fax: +36(46)563-465
e-mail: rekbdhiv@uni-miskolc.hu
Baracza Krisztián
irodavezető

Ormos Tamás

Magyar Geofizika 47. évf. 4. szám 187

mailto:rekbdhiv@uni-miskolc.hu


A FÖLD BOLYGÓ NEMZETKÖZI ÉVE 2008
International Year of Planet Earth

A Nemzetközi Földtudományi Unió (IUGS) és az UNESCO kezdeményesét felkarolva az ENSZ 2008-at
a F öld  B olygó  N em zetközi É vévé  nyilvánította.

A z em beriség nem  lehet m eg a F öld nélkül. Teljes m értékben tőle függünk, m ert belőle lettünk, és örökké a 
része leszünk. Csakis egy önm agát fen n ta r tó  F öldrendszerben tudunk létezni. M inél több ism erettel 

rendelkezünk, annál világosabban látjuk, hogy vigyáznunk kell a Földre, m ert gyerm ekeink, u tódaink léte fü g g  
tőle. M eg kell érte tnünk a társadalom m al, hogy a fenn tartha tóság  kulcsa a fö ld tu d o m á n y . A kutatók a F öld  sok  
titkát fe ltá r tá k  már, és hatalm as haladást értek  e l annak m egértésében, hogyan m űködik a Föld. A z em beriség  

— sajnos  — m indezt az ism eretet nem  m egfelelően használja. R ossz helyeken építkezünk, és egyszer  
kiaknázható kincseket pusztítunk  el, annak ellenére, hogy a term észeti kockázatokat je len tő s  m egbízhatósággal 
m eg tudjuk jóso ln i. Úgy teszünk, m intha sem m iről sem  tudnánk, ped ig  a jo b b  élet kulcsa o tt van a kezünkben. 

A  fö ld tudom ányok  m űvelői a világon m indenü tt készek és fe lkészü ltek  arra, hogy a társadalom nak  
biztonságosabb, egészségesebb és gazdagabb környezetet biztosítsanak.

A  F öld  B olygó N em zetközi Éve  2008 lesz, de a F öldtudom ányok a társadalom ért alcímű program már 
2007-ben elkezdődik (és 2009-ben ér véget). Két fő cselekvési irányt alakítottak ki benne:

1. tudományos programot, amelynek rendeltetése, hogy megválaszolja a társadalmi szükségleteket kifejező 
tudományos kérdéseket,

2. tudom ánynépszerűsítő-ismeretterjesztő programot, amely oktatás, valamint tájékoztatás révén mutat rá a 
földtudományok sokrétű társadalmi hasznára.

A tudományos program kilenc tudományos témát ölel fel:
—  Felszín alatti vizek (Groundwater),
—  Földtani veszélyek (Fíazards),
—  Föld és egészség (Earth&Health),
—  Éghajlat (Climate),
—  Nyersanyag- és energiaforrások (Resources),
—  Nagyvárosok (Megacities),
—  A Föld mélye (Deep Earth),
—  Óceán (Ocean),
—  Talaj (Soil).

A népszerűsítő program a közvéleményt szolgálja. E program keretében olyasféle tevékenységeket kép
zelnek el, mint

—  a tudományos témákban való előrehaladás és azok előzetes eredményeinek kommunikálása,
—  a közönség bevonásának elősegítése,
—  a nyilvánosság bevonása a kutatásba,
—  kirándulások és túrák támogatása földtudományi szempontból érdekes helyekre (beleértve az ún.

„geopark”-okat és „geosite”-okat is),
—  a földtudomány társadalmi jelentőségének szóló hosszantartó oktatás forrásainak megteremtése és

fenntartása,
—  földtudományi tv-programok támogatása,
—  utazó és helyben maradó kiállítások támogatása (pl. múzeumokban, hajókon, (video-) konferenci

ák, kerekasztal-beszélgetések stb.) földtudományi és azzal összefüggő társadalmi témákról,
—  általában: a földtudományok eljuttatása a széles közvéleményhez.

Az IYPE-höz több más földtudományi programsorozat: az ún. IG Y+ 50  (a Nemzetközi Geofizikai Év 50. év
fordulója, azaz 2007), a N em zetközi Sarki É v , a N em zetközi N apfizika i É v  is csatlakozik. A magyarországi 
programsorozatot a M agyar Tudom ányos A kadém ia  koordinálja. A program kialakítása folyamatban van. 

Nemzetközi honlap: http://www.yearofplanetearth.org, magyarországi kapcsolat: PlanetEarth@ ggki.hu

Az MGE várja az ötleteket, felajánlásokat arról, hogy milyen akciókkal, rendezvényekkel, kiadványokkal csat
lakozhatunk ehhez a programhoz.

Hegybíró Zsuzsanna
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„F Ö L D  É V E ” R E N D E Z V É N Y S O R O Z A T : V Á N D O R G Y Ű L É S  2007. S Z E P T E M B E R  2 0 -2 2 .

NYUGAT-MAGYARORSZÁG ÉS A HATÁR MENTI RÉGIÓK 
GEOLÓGIÁJA ÉS GEOFIZIKÁJA

Hotel Szieszta, Sopron, Lővér krt. 37.
Társrendezők:

— Magyarhoni Földtani Társulat
— Magyar Geofizikusok Egyesülete
— Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya
— Society of Petroleum Engineers

PROGRAM

Szeptember 20. csütörtök
Megnyitó, köszöntések
Délelőtt: Plenáris ülés felkért előadókkal

50 éves a nagycenki MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium 
Délután: szekcióülések és mühelytalálkozó három terem ben párhuzamosan

A műhely találkozó témája: „Problems and recent advances in the geodynamics o f the 
Pannonian-East Alpine-Carpathian-Dinaridic domain ”

Este: fogadás 
Szeptember 21. péntek

Délelőtt: A szekcióülések és a műhelytalálkozó folytatása
Délután: Az 50 éves nagycenki M TA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium bemutatása 

Szabad program GGK módra: gulyás -  grill -  kékfrankos 
Szeptember 22. szombat

Kirándulás Ausztriába. A Sopron környéki és az osztrák oldalon az alsó-kelet-alpi képződmények 
megtekintése. Előzetes útvonal: Fertőrákos-St. Corona-Kirchberg-Gloggnitz. 
Kirándulásvezetők: Császár Géza, Haas János

Elsősorban a vándorgyűlés címében megjelölt témákhoz kapcsolódó előadások és poszter előadások 
bejelentését várjuk.

Az előadások időtartam a 20 perc. Az előadások és poszterek összefoglalóit a szerzőktől 2007. május 31-ig 
kérjük.

A vándorgyűléshez kapcsolódva, a HUNTEK (M agyar Szerkezetföldtani Csoport) szakmai közreműködésé
vel műhelytalálkozót szervezünk.

A HUNTEK szervezetről, céljairól a www.mafi.hu oldal magyar változatáról további információ kapható.
A műhely találkozó előzetes címe:
Problems and recent advances in the geodynamics o f the Pannonian-East Alpine-Carpathian-Dinaridic 

domain
Három témában tervezünk előadást, posztert:
1) Tertiary deformations, basin formation (Tercier deformációk, medencefejlődés)
2) Mesozoic deformations, nappe emplacement (Mezozoós deformációk, takaróképződés).
1) Neotectonics, recent geodynamics, morphotectonics (Neotektonika, mai geodinamika, morfotektonika)

Részvételi díjak:
—  Vándorgyűlés (szeptember 20-21.): 25 000 Ft/fő

A vándorgyűlésre regisztrált résztvevők látogathatják a HUN TEK által rendezett műhely találkozót.
—  Terepbejárás Sopron környékén és Ausztriában (szeptember 22.): 5000 Ft/fő + Áfa

Jelentkezési határidő: 2007. április 30.
A részletes körlevél és a jelentkezési lapok megtalálhatók a www.foldtan.hu, honlapunkon, vagy kérheti a 

mail.mft@mtesz.hu címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jó szerencsét!

a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége
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Rendezvénynaptár

MGE: Magyar Geofizikusok Egyesülete; MFT: Magyarhoni Földtani Társulat; GGKI: MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet, Sopron; EAGE: European Association of Geoscientists and Engineers; NSGD: EAGE Near Surface 
Geoscience Division; EGU: European Geosciences Union; OMBKE: Országos Magyar Bányász-Kohász Egyesület 
További részletek, referenciák a honlapról érhetők el (www.mageof.hu).

Kakas Kristóf
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