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A pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Ka-
rának dékánja 2014. november 5-ikén Dimitry Andrusov-
érem mel tüntette ki Mártonné Szalay Emőkét az „En viron-
mental, Sedimentary and Structural Evolution of the Western 
Carpathian” c. tudományos konferencián. Mártonné Szalay 
Emőke a díjat azokért a tudományos eredményeiért kapta, 
melyek alapvetően hozzájárulnak a Nyugati-Kárpátok és a 
környező gyűrt övezet, a Keleti- és Déli-Alpok, a Keleti-
Kárpátok és a Dinaridák mozgástörténetének megértéséhez. 
Ilyen elismerésben mindeddig 13 kutató részesült.

A konferencia Szlovákiában, Szomolányban, az egykori 
Pálffy kastélyban került megrendezésre 2014. november 
5–7. között. A kastély jelenleg a Szlovák Tudományos 
Akadémia Tulajdonában van, és konferenciaközpontként 
működik. Eredetileg a Pálffy családé volt, a XIX. század 
végi újjáépítéskor nyerte jelenlegi formáját. A Szlovák 

Tudományos Akadémia azóta többször felújította, de a 
külsejét teljesen, a belsejét jórészt megőrizte. Az eredeti 
kiszolgáló részekben színvonalas vendégszobákat alakí-
tottak ki.

A díjátadón felolvasták a Szlovák Tudományos Akadé-
mia Geofi zikai Intézetének igazgatója által írt gratuláló le-
velet, melyben köszönetet mondott a díjazottnak az Intézet 
és több más szlovák kutatóhely munkatársaival folytatott 
sokéves folyamatos együttműködéséért. A díjátadót követő 
nemzetközi konferencián közel 60 tudományos előadást tar-
tottak. A Zágrábi Egyetem Természettudományi Karának 
dékánhelyettese ismertette, hogy a díjazott eredményei ho-
gyan változtatták meg a Dinaridák és Stabil Adria mozgás-
történetéről alkotott korábbi képünket. A Lengyel Állami 
Földtani Intézet főosztályvezetője előadásában többek kö-
zött arról beszélt, hogy a díjazott számos lengyel partnerrel 
folyatott együttműködésének a harmadkorra vonatkozó 
eredményei milyen kérdéseket vetnek fel a külső Nyugati-
Kárpátok mezozoos mozgástörténetével kapcsolatosan.

Az ünnepségen Intézetünk részéről a Földfi zikai Főosz-
tály vezetője, dr. Kovács Péter vett részt, aki szívből gratu-
lált Mártonnénak a kitüntetéshez.

Baráth István

Gratulálunk!
Mártonné Szalay Emőke rangos elismerést kapott az 

„Environmental, Sedimentary and Structural Evolution
of the Western Carpathian” c. konferencián

Mártonné Szalay Emőke

A Dimitry Andrusov-díj emlékplakettje


