BESZÁMOLÓ A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE
24. VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL
Az MGE 1995. évi vándorgyűlésének május 1819-én a kőszegi Jurisics-vár adott otthont.
A geológusokkal közösen rendezett néhány hó
nappal ezelőtti sárospataki vándorgyűlés után az or
szág másik végén 112 regisztrált résztvevő gyűlt
össze a kétnapos rendezvényre.
A megnyitóülés díjátadással kezdődött: dr. KÉSMÁRKY István elnök az Ifjú Geofizikusok Ankétján
elhangzott legjobb elődások szerzőinek adta át a
megérdemelt jutalmakat (ld. az ifjúsági ankétről szó
ló összeállítást). A megnyitó programba utólag fel
vételre került az egri ankét legjobbnak tartott előadá
sa, amelyet TÓTH Tamás tartott meg.
MESKÓ Attila professzor EGYED László tudo
mányos életművét méltatta — halálának 25. évfor
dulója alkalmából került sor erre az ünnepi előadásra
—, majd FARKAS István (MGSZ) Magyarország ás
ványi nyersanyagvagyonáról adott gyorsfényképes
áttekintést.
A délutáni szekció a poszterek (közöttük a Jurisics-várba barátként érkező török Büllent TEZKAN
posztere) bemutatásával kezdődött, majd kezdetét
vette a 20-20 perces szóbeli előadások sora: a csü
törtök délutáni hét előadás szénhidrogén-tárolókkal,
a pénteki tíz előadás pedig különféle regionális kuta
tási eredményekkel, illetőleg módszertani fejleszté
sekkel foglalkozott.

A lovagterem folyosóján, a poszterek mellett ke
rült elhelyezésre a pécsi Geopolita Kft. kiállítóstand
ja is.
A programbizottság a legjobb szóbeli előadásnak
a Szénhidrogéntelepek direkt kimutatásának kezdeti
tapasztalatai Magyarországon (FERENCZY László,
K l o s k a Károly, N a g y Zoltán, P á p a Antal, T e n k e i
Sándor) című előadást tartotta. A legjobb poszter —
többségi szavazás eredményeképpen — KUMMER
István, ifj. TAKÁCS Ernő, PÁPA Antal munkája, a
Gáztartalmú rétegek szeizmikus jellem zése a Pan
non-medence különböző mélységtartományaiban cí
mű tanulmány lett.
A programot egy geológiai tanulmányi kirándulás
zárta, amelyet az MGSZ Nyugat-magyarországi Te
rületi Irodájának munkatársai (IVÁNCSICS Jenő és
HORVÁTH Csaba) vezettek.
A vándorgyűlés jó hangulatához a kollégák elő
adó- és vitakedve, továbbá az írottkő és Strucc Szál
lók kényelme mellett a Gesztenyés étteremben elköl
tött ebédek és a Várpresszóban megrendezett baráti
találkozó is jelentősen hozzájárult.
A rendezvény szervezését titkárságunk az
EXPRESS helyi irodájára bízta, de a technikai elő
készítésben a soproni csoport néhány tagja is részt
vett.

Szarka László

AZ ÉV LEGJOBB SZAKCIKKEI (1983— 1994)
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1983 óta dí
jazza — a Tudományos és Oktatási Bizottság dönté
se alapján — az év legjobb elméleti és gyakorlati
geofizikai cikkét. 1993. évi 4. számunkban, amely
ben megemlékeztünk a Magyar Geofizikusok Egye
sülete alapításának 40. évfordulójáról, felsoroltuk az
MGE alapító tagjait, eddigi vezető tiszségviselőit és
kitüntetettjeit. Kimaradt azonban a legjobb cikkek
szerzőinek felsorolása. Ezt a hiányt szeretnénk most
pótolni.
Az évenkénti felsorolásban az első helyen találha
tó az adott év legjobb elméleti, utána pedig a legjobb
gyakorlati témájú szakcikke.
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