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védelmi vezetési és hitelesítési rendszer szerinti minősí-
téssel, több más díj mellett elnyerték a Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által alapított „A kör-
nyezet védelméért” kitüntetést.

A cég egyúttal gálánsan megvendégelt bennünket. Bech-
ler Gyuszi csodálatos pörköltet készített, Jánosi Mártiék a 
konyhát vezették és felszolgáltak, Magyar Balázs borával 
koccintottunk. Délutánra elszálltak a felhők, kisütött a nap. 
Így jött borúra derű – virágos jókedvvel tekintettük meg a 
felújított épületeket: a munka- és hálószobákat, a műhely-
csarnokokat, és végül megtaláltuk a főnök borának forrását, 
az egykori robbanóanyag-raktárból átalakított pincét. Nehéz 
volt elköszönni, mindig volt újabb és újabb kérdés és arra 
válasz. 

Kedves ELGOSCAR! Köszönjük a szíveslátást, gratulá-
lunk eredményeitekhez és további sikereket kívánunk!

A kirándulás résztvevői és a nótázásban elfáradt hang-
szálak bizonyítják, hogy ez a kirándulásunk különösen jól 
sikerült.

Rezessy Géza

Buszra szálltunk, és Gyöngyösoroszi felé folytattuk utun-
kat. Az egykori ércdúsító helyén itt működteti telephelyét 
vendéglátónk, a BIOCENTRUM (korábban ELGOSCAR) 
Kft. Délutáni úti célunk felé haladva Nemesi László beszélt 
a cég alapításának előzményeiről: az ELGI-ben kifejlesztett 
mérnök-geofi zikai szondázó berendezésről, a szovjet csa-
patkivonás nullszaldós elszámolását megalapozó kárfelmé-
résről, valamint a környezeti károk felmérését és felszámo-
lását végző csoport kényszerű távozásáról az Intézetből.

A cég alapítását, tevékenységét, mai törekvéseit Magyar 
Balázs, a Kft. egyik alapítója és vezetője ismertette velünk a 
gyöngyösoroszi telephelyen. Az időben erősen változó nagy-
ságú rendelésállománnyal működő cég forgalma az elmúlt 
tíz évben egymilliárd forint körül ingadozott. Tavaly a jelen-
tősen lecsökkent bevétel mellett is nyereségesen foglalkoz-
tatta a nyolcvanfős dolgozói állományát. Büszkék számos 
egyetemmel közösen végzett kutató és fejlesztő tevékeny-
ségükre, arra, hogy eredményeiket saját kiadványaikban 
 (Környezetvédelmi Füzetek, Biotechnológia, Környezet vé-
delem) publikálják. Rendelkeznek az EMAS környe zet-

Köszöntjük:

90. születésnapja alkalmából:
Dankházi László gépipari technikust,

85. születésnapja alkalmából:
Nyitrai Tibor geofi zikus mérnököt
Posgay Károly bányamérnököt

80. születésnapja alkalmából:
Czeglédi István karotázsmérnököt,
Molnár Károly geofi zikus mérnököt
Morvai László kandidátust,
Pollhammer Manóné geofi zikust,

75. születésnapja alkalmából:
Dikó Ferenc geológust,
Hursán László geofi zikust,
Karas Gyuláné geofi zikust,
Nagy Zoltánné geofi zikust,
Paulik Dezső geofi zikus mérnököt,
Sághy György geofi zikus mérnököt,
Vida Zsolt geofi zikus mérnököt,

70. születésnapja alkalmából:
Albu István geofi zikust,
Bella János geofi zikust
Mártonné Szalay Emőke geológust,
Nyerges Lajos bányageológust,
Pap Sándor geológust
Ráner Géza bányageológust
Szabóné Czigony Ilona vegyészmérnököt,
Verő László geofi zikust.

 
Kérjük, erejükhöz mérten támogassák továbbra is a hazai 
geofi zika ügyét.

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete nevében
Hegybíró Zsuzsanna

Tisztelet az éveknek
ként köszöntsük őket, és különösen azokat, akik az évek 
számát illetően kerek évfordulóhoz érkeztek. Sok szeretettel 
kívánunk Mindannyijuknak további sok sikert, sok örömet, 
derűs, békés hétköznapokat, jó egészséget és szép ünnep-
lést!

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyesületünk legaktívabb cso-
portja a Szeniorok szakosztálya. Érdeklődéssel fi gyelik a 
tudomány fejlődését, részt vesznek rendezvényeinken, ta-
lálkozóinkon. Mindig lehet számítani a segítségükre, ta-
pasztalatukra. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy időn-



Magyar Geofi zikusok Egyesülete 

Magyar Geofi zika 51/3 119

Dankházi László Nyitrai Tibor Posgay Károly Czeglédi István

Molnár Károly Pollhammer Manóné Nagy Zoltánné Paulik Dezső

Sághy György Vida Zsolt Albu István Nyerges Lajos

Pap Sándor Ráner Géza Szabóné Czigony Ilona Verő László


