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In the last day, a round table was held.  According the 
conclusions the Congress high lights achieved are as fol-
lows:

Participation in the Congress of Albanian geophysicists 
and geologist making up 25% of the papers, truly shows 
their willingness to contribute to the renaissance of the Al-
banian economy, whose pillars are research and exploration 
of oil, gas and other useful minerals like copper and chrome, 
construction materials, urban and spatial planning, protec-
tion and preservation of geo-environment, etc.

Rebirth of geological prospecting and extraction of min-
erals absolutely requires the rebirth of geophysics, as an im-
portant and crucial part of this innovative deep-earth re-
search. The need for geophysical development is reinforced 
by its contributions to the discovery of deposits of oil, gas 
and useful minerals, and to the regional Albanides geologi-
cal studies that gave them repute beyond the borders of the 
country.

Many papers presented in the Congress focused on civil 
engineering, land use, civil and environmental emergencies, 
which shows the weight of geophysical studies to Urban and 
Territorial Planning in Albania as well as the necessity of 
Geophysical development in these areas.

There should have been a greater presence of young geo-
physical specialists from Diaspora, given that many engi-
neers and geophysicists have migrated successfully work in 
their profession in USA, Canada, France, etc. Therefore, the 
rebirth of Geophysics should start with the training of spe-
cialists through up-to-date programmes and innovative 
technologies of geophysical survey.

All the member societies are committed to enhance geo-
physics and education in the area, invest future scientifi c 
leaders and in innovation, infl uence properly policymaking 
with the best scientifi c advice and invigorate geophysics 
and education in the area, increase access to the best scien-
tifi c solutions for the benefi t of their respective countries 
and Balkan region.

Professor Dimitriu Ioane the President of Romanian So-
ciety of Applied Geophysics sent an adherence application 
form to the BGS secretary. The request was accepted with 
the vote and the newly founded society became society 
member of Balkan Geophysical Society (BGS).

Albanian Geophysical Society (AGS) will assist to build 
up the Section of AGS in Kosovo.

Prof. Dr. Alfred Frasheri
President of  BGS

A BGS 7. Kongresszusa
Tirana, 2013. október 7–10.

Mivel 2011-ben Budapesten a Balkan Geophysical Society 
elnöksége az egykori 3 éves periódus helyett a kétévenkénti 
vándorgyűlés megszervezése mellett döntött, az idén Tira-
nában az elnöklő albán tagegyesület nevében az Albán Tu-
dományos Akadémia szervezte meg a BGS aktuális konfe-

renciáját, amelyen a térség országainak szakemberei mellett 
kanadai, francia, orosz, lengyel, holland és spanyol előadók, 
ill. kiállítók is részt vettek.  A hivatalos adatok szerint 268 
látogató volt, összesen 115 előadás hangzott el, kb. fele-fele 
arányban szóbeli és poszterelőadás, a összes előadások sze-
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replőinek kb. egynegyede albán volt. Magyar előadás 5 
hangzott el, és két magyar kiállító mutatta be termékeit. 
A Geoport Kft. bemutatta az egykori ELGI legjobb hagyo-
mányait folytató, arra épülő mélyfúrás-geofi zikai műszereit 
(PCLOG, WellDAS 2012 felszíni mérés-adatgyűjtőit, széles 
körű szondaválasztékát és karotázscsörlőit), a Karotázs Kft. 
a sokcsatornás komplex impedanciamérő berendezését állí-
totta ki, és mutatta be legújabb mélyfúrás-geofi zikai fejlesz-
téseit. Különösen nagy érdeklődést váltottak ki a Geoport 
Kft. hőtűrő (120 °C és 150 °C) mélyfúrás-geofi zikai aktív és 
passzív szondái, valamint a Karotázs Kft.-vel közösen kifej-
lesztett WellDAS 2012 felszíni műszere is.

A BGS-nek Tirana óta új tagjai vannak. Romániában egy 
új független geofi zikai egyesület alakult, amit az elnökség 
azzal a feltétellel hagyott jóvá, hogy a továbbiakban az ed-
dig meglévő román egyesülettel együtt lesz egy szavazatuk 

a BGS elnökségében. A Pristinában lévő aktív geofi zikusok 
gyakorlatilag az albán geofi zikusok ernyője alatt, de önálló 
névvel kívánnak részt venni a BGS munkájában.

Változások várhatók a BGS Journal kiadásával kapcsola-
tosan is. Az EAGE helyet ad a Journal elektronikus változa-
tának, a papír alapú újság, bár csak igen korlátozott pél-
dányban jelent meg eddig, megszűnik. Cél, hogy legyen jó 
impact factora az újságnak, amihez a mostani közölt cikkek 
számát jelentősen meg kell növelni. Nézzük ennek a szá-
munkra is kedvező oldalát: magyarul egyébként már megje-
lent cikkeket, előadásokat, esetleg diplomaterveket angol 
nyelvre lefordítva várnak. A konferencia végén a vándor-
zászlót a mostantól elnöklő görög tagegyesület vezetője vet-
te át. Találkozunk 2015-ben Krétán, majd 2017-ben Török-
országban, feltehetően Izmirben.

Törös Endre

Scholtz Péter előadása A Geoport Kft. kiállítása

A Karotázs Kft. standján Magyarok a BGS tagegyesületeinek zászlói előtt
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Tirana belvárosa Mauzóleumnak készült, de most kihasználatlanul, elhagyatva áll a város 
közepén

Fenn a hegyekben. Bunkernek készült, de ezt sem használhatták


