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„ÚJ UTAK A FÖLDTUDOMÁNYBAN”
INDULÓ ELŐADÁS-SOROZAT

„A földtudományok jelentős mértékben hozzá tudnak já-
rulni egy biztonságosabb, egészségesebb és gazdagabb világ
létrehozásához. Ezt a lehetőséget a társadalom ma közel sem
veszi igénybe, ezen a téren alapvető változásra van szükség”
– mondja ki a 32. Nemzetközi Geológiai Kongresszus
(Firenze, 2004) zárónyilatkozata. A változás aktív résztve-
vőjeként a Magyar Geofizikusok Egyesülete 2010-ben a
szakemberek és a földtudomány eredményei iránt érdeklő-
dők számára előadássorozatot indít, amelynek keretében az
alábbi témák kerülnek bemutatásra és megvitatásra:
− Felszín alatti vizek
− Természeti veszélyforrások
− Föld és egészség
− Éghajlat
− Nyersanyag- és energiakincs
− Óriásvárosok

A Nemzetközi Geológiai Unió és az UNESCO kezdemé-
nyezésére az ENSZ 2008-at A Föld Bolygó Nemzetközi Évé-
nek nyilvánította. A kezdeményezők célja a földi rendszerek
(a lito-, hidro-, bio- és atmoszféra) fenntartható hasznosítása
az emberiség növekvő igényeinek mind teljesebb kielégítése
mellett. Meggyőződésünk, hogy ennek megvalósításához
nélkülözhetetlen a földtudományok művelőinek közremű-
ködése és eredményeik társadalmi hasznosítása.

„Az összefüggések megismerése, megértése széles körű,
tudományok közötti összefogást igényel. Szükségessé teszi
globális, regionális és lokális mérőrendszerek működtetését,
adatbázisok kialakítását és a kutatási tapasztalatokon alapuló
tudásbázis igénybevételét” – hangsúlyozza A Föld Bolygó
Nemzetközi Éve Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása.
Ennek szellemében az előadássorozat előadói nemcsak a
geofizika, hanem a földtudományok széles körének művelői
közül kerülnek ki. A vitába is bekapcsolódó hallgatóság so-
raiba várjuk a társegyesületek geológus, hidrológus, meteo-
rológus, geotechnikus tagjait, továbbá azokat a szakembere-
ket, szakmai összekötőket, akik a döntéshozói vagy a végre-
hajtói hatalomban dolgoznak, és társaink lehetnek a közös
célok eléréséhez vezető úton.

A vitadélutánokat kéthavonta, a hónap második szerdá-
ján, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet konferenciatermé-
ben (1144 Budapest, Kolumbusz u. 17–23.) rendezzük. Az
első találkozóra 2010. január 20-án délután 2 órakor kerül
sor. A programhoz kapcsolódó háttéranyagok az alábbi
címen férhetők hozzá: http://foldev.hu/geofifika.htm. Az
egyes vitadélutánok programja az Egyesület honlapja mel-
lett a  www.elgi.hu/mge lapon is elérhető lesz.
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