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A cikkek szerzői között 125 magyar és 41 külföldi szerepel.
Egyesületünk vezetősége és lapunk szerkesztőbizottsága abban a remény

ben indítja útjára lapunk X. évfolyamának első számát, hogy az elmúlt időszak 
fokozatos fejlődése a magyar geofizikusok tevékenységében és lapunk életében 
is folytatódik.

A Szerkesztőbizottság

EGYESÜLETI HÍREK

Egyesületünk 1968. december 12-én tartotta szokásos év végi záróülését, melynek keretében 
a főtitkár beszámolt az egyesületi élet eseményeiről, majd külföldi és belföldi tiszteleti tagság, 
egyesületi emléklapok, ajándékok, jutalmak átadására került sor. — A szünet után M . K . Polskov 
a VN II Geofizikai Intézet igazgatójának és Dr. G. Olszak professzornak, a DGGW Fachverband 
Geophysik elnökének közös előadása hangzott el.

A  főtitkár beszámolóját a szakosztályok és bizottságok vezetői egészítették ki hozzászólá
sukkal.

Az egyesületi kitüntetéseket, jutalmakat Dr. T  ár czy-Dornoch Antal társelnök az alábbiak
nak adta át:

M . K . Polskov igazgatót a Magyar Geofizikusok Egyesülete Tiszteleti taggá választja a magyar — 
szovjet geofizikai kutatások támogatásában és kiszélesítésében végzett fáradhatatlan mun
kájának elismeréséül.

Dr. G. Olszak professzort a magyar és N D K  geofizikai társadalmi együttműködés és a Szimpóziu
mok kiszélesítésének s ezzel a geofizikus szakemberek nemzetközi kapcsolatának elmélyítése 
érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként Egyesületünk Tiszteleti taggá 
választja.

Bese Vilmos elvtársat, Egyesületünk — megalapításától — elnökét az Egyesület bölcs vezetéséért, 
a gyakorlati célú geofizikai kutatások fellendítéséért, a magyar geofizikusok baráti közös
ségének kialakításáért és a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséért Tiszteleti taggá válasz
tottuk.

(Folytatás a 20. oldalon)
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