
 

 

Kedves Tagtársak! 

 

Bizonyára többen ismertek – és engedjétek meg a tegező megszólítást, 

már több ősz hajszállal a 60 közelében –, mert emlékeztek még talán, 

láttátok korábbi erőfeszítéseim a Társulat életében. 

A több évi Geomatematikai Szakosztályi titkári funkció után következett a 

főtitkári és társelnöki pozíció két- két cikluson keresztül. Jelenleg is, mint 

Választmányi tag és az Etikai Bizottság tagja szorosan igyekszem követni a Társulati életét. Ez 

összesen közel 20 év aktív tevékenység. 

A következő ciklusban is, ha elnyerem a bizalmatokat, örömmel fogok eleget tenni Dudich Bandi 

bátyám által is rám ruházott kötelességnek. 

Szeretném folytatni áldott emlékű Baksa Csaba elnökünk munkáját – még ha méltatlanul is -, építeni 

és ápolni szeretném a korábban kialakított szerződéses kapcsolatokat. Magyarán tartalommal 

megtölteni és éves jegyzőkönyvekben rögzíteni az adott év tervét és az elmúlt évek terveinek 

teljesítését. (Az életképtelen kötöttségeket fel kell számolni.) Ez növelheti a Társulat pénzügyi 

bevételeit is. 

Mivel az Ifjúsági Bizottság korábban többször is kitüntetett megtisztelő bizalmával, folytatólagosan 

szeretném képviselni az elnökségben az érdekeit. Habár volt rá példa, hogy épp ebből az életképes 

Bizottságból került ki a Társulat titkára; amiért annak idején Alapszabályi módosító egyéni javaslattal 

is éltem. Szerveztünk két Erdélyi Összegyetemi Terepgyakorlatot és - a jövőbeli lehetőségek 

javulásában reménykedve - nem akarjuk lejjebb adni, és érdemi, jelentős ismeretbővítési lehetőséget 

nyújtó terepgyakorlatokat szeretnék javasolni, szervesében segíteni. 

A csúszó HunGeo megszervezése szívügyem, mert ahogy induláskor mondták: „az anyaország 

geológusai fogjanak össze a két-határ közti-, a határon túli- és tengeren túli magyar ajkú 

földtudományi szakemberekkel”, hogy a szűk személyes kapcsolatok bővüljenek ki többrétű szakmai 

együttműködéssé. A HunGeo megújítása szintén a szemünk előtt kell lebegjen, mert a korábbi 

emigrált (’44-es és ’56-os) szakemberek már rég nyugdíjasok, és őket sem feledve az új, úgymond 

„agyelszívással” határainkon túl dolgozó kollégákkal is intézményesíteni tudjuk kapcsolatainkat.  

Akár a HunGeo-n, akár külön alkalommal, akár előadás sorozatban pótolnunk kell a Trianonnal 

elvesztett területek ásványi nyersanyagainak, bányáinak megismerését, megismertetését, amelyet 

magyar kutatók fedeztek fel, műveltek és végül más országok profitáltak belőle. Ezt 2020-ban kellett 

volna megejteni a 100-ik évfordulón, de nem lehetett volna a vírus helyzet miatt. Ugyanis felmerül a 

költői kérdés, mi lett volna ha . . . ? - és mit tanulhattunk ebből? - és hogy fejlődött tovább a hazai 

földtani kutatás, és milyen kihívások előtt áll. 

Továbbá, természetesen aktívan részt fogok venni az Elnökség és a Titkárság munkájában, hogy a 

Társulat gazdag élete méltó legyen nagy elődjeihez. 

 

Jó szerencsét! 

Dr. habil Unger Zoltán 
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