
MAGYAR GEOFIZIKA X X V III. ÉVF. 4 - 6 .  SZÁM

Egyesületi hírek

Beszámoló az 1987. március 26 —27-én tartott 
Ifjú Szakemberek Ankétjárói

1987. március 26 —27-én tartotta egyesületünk a már hosszú évek óta ha
gyományos Ifjú Szakemberek Ankétját. Rendezvényünknek idén is a balaton- 
szemesi minisztertanácsi üdülő adott helyet. Napsütéses, igazi tavaszi időben 
érkeztünk (bár kissé furcsa volt egy ilyen késői, március végi időben a még mindig 
teljesen befagyott Balatont látni). Idei ankétünkön az ifjú szakemberek előadásai 
voltak a hivatalos program, ami egyben magába foglalta az első előadók verse
nyét is a Legjobb Első Előadó címért. Az ankéton összesen 75 ifjú tagtársunk 
vett részt, és a két nap folyamán 21 előadást hallgathattunk meg, ezek közül 16- 
an első előadóként léptek fel. A két nap nem jelentett túl bő időt egy-egy elő
adónak, így mindössze 15 perc állt rendelkezésre mindenkinek, hogy elért ered
ményeiről beszámoljon. Az öttagú zsűri, miután végighallgatta az előadásokat, 
meghozta az előadói díjakat illető döntését, amit a zsűri elnöke dr. Meskó Attila, 
az ELTE Geofizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára ismertetett a 
hallgatósággal, egyúttal értékelte az elhangzottakat és jónéhány hasznos tanács
csal látta el az előadókat, amelyek egyben az eljövendő új első előadóknak is 
megszívlelendő tapasztalatokként szolgálnak. A zsűri döntése alapján idén I. 
díjat nem adtak ki, II. díjat nyert Vakarcs Gábor (GKV) a Szeizmikus szelvények 
tektonikai interpretációi Medgyesegyháza — Medgyesbodzás térségében c., valamint 
Szentpály Miklós (ELGI) Űj rendszerű áramlás-, hőmérséklet- és iszapellenállásmérő 
szonda kifejlesztése c. előadásával, míg III. díjat kapott Barcsai Gábor (OFKFV) 
a Felszíni geoelektromos (VESZ) mérés ipari alkalmazása és számítógépes feldolgo
zása ( Komló—Cserhegy-i mészkőkutatás) c., ZsadányiÉva (ELGI) a Horizontális 
időmetszetek feldolgozási és értelmezési lehetőségei, és Mitnyik János (ELTE) SbPaleo- 
mágneses polaritás — idő skálák statisztikai tulajdonságai c. előadásával.

A meglehetősen feszített, de remekül szervezett és kiváló hangulatú két nap 
után azzal a tudattal térhettünk haza, hogy ismét nagyszerű rendezvényen ve
hettünk részt.

Várjuk a hasonló folytatást!
Imte Tamás
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