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A szeptemberi szimpózium sorozat kiemel
kedő állomása, a X. szimpózium, szeptember 
14-20. között, nagy sikerrel zajlott le. 
A záróülés külföldi szaktekintélyeinek az ud
variasságon túlmenő olyan jellegű megállapí
tásai, melyek a magyar geofizika nemzetközi 
vonatkozásában is jelentős szerepét méltat
ták, — szerénytelenség nélkül is -  úgy érezzük 
reális eredményeket tükröznek.

A szimpóziumon elhangzott 60 előadás 
— ebből 28-at külföldi előadók tartottak — 
nemcsak mennyiségileg, de minőségi szempont
ból is kétségtelenül előrehaladásról tanúsko
dik.

A megnövekedett érdeklődést, ami az elő
adások látogatottságában is megmutatkozott, 
csak elősegítette az új szervezési mód, a 
különböző szekciók megteremtése. A téma
körök bővülése az újabb kutatási irányok 
érvényrejuttatását is mutatja, ami eleven 
érdeklődést váltott ki a résztvevők többsé
gében.

Hogy egymással szót értsünk, annak első 
feltétele, hogy ismerjük egymást, amit a ba
rátságos hangulatú vacsora, és egyéb baráti 
összejövetelek csak elősegítettek. E szempont

ból külön ki kell emelni a tanulmányi kirándu
lást, — ami a szokványos Tihany-i úttól eltért 
— változatos programot nyújtva az Északi 
hegyvidéken. A Piszkéstetői Obszervatórium
mal való ismerkedés mellett a miskolci Mű
szaki Egyetem Geofizika Tanszékének meg
látogatása és munkájában való bepillantás 
az egyesületi tagság nagy többsége számára 
hiánypótló volt.

Impozáns és felejthetetlen élményt nyúj
tott az aggteleki barlang óriás-termében 
tartott hangversennyel összekötött záróülés. 
Itt fogadta el a tagság azt a javaslatot, hogy 
a jövőben csak három évenként rendezünk 
szimpóziumokat, amikor kiosztásra kerül az 
Eötvös emlékérem is.

Nagy lelkesedéssel ünnepelte az egyesiiet 
régi barátait Zatopek akadémikus (Cseh
szlovákia), Constantinescu (Románia) és Fanse- 
lau (NDK) professzorokat, mint az egyesület 
új tiszteletbeli tagjait.

(Rádler B .)

Az elhangzott előadásokat Egyesületünk 
az 1965. év folyamán közreadja.

Az Egyesület vezetősége megvizsgálta — a 
közgyűlés határozata alapján- a szakosztá
lyok szerinti működés lehetőségét és úgy 
találta, hogy a geofizikusok tábora jelenleg 
két nagy ágazatra oszlik aszerint, hogy tevé
kenységük a felszíni mérésekre, vagy a mély
fúrási mérésekre vonatkozik. Ezért Elhatá
rozta — tapasztalat szerzési jelleggel— , hogy 
ilyen csoportosításban, két szakosztályban

teszi lehetővé a geofizikusok aktív bekapcso
lódását az egyesületi életbe.

A felszíni geofizikai szakosztály vezetői: 
Rádler Béla és Erkel András.

A mélyfúrási geofizikai szakosztály vezetői: 
Dr. Sebestyén Károly és Barlai Zoltán.

Mindkét szakosztály már a második félév
től működik.






