
ges tengelyű forgások korrekcióba vétele után a 2\d képet kapjuk; amelyből az: 
eredeti alsó kréta —paleomágneses-középirány, majd a virtuális paleopólus: 
meghatározható. Utóbbi koordinátái: Ф = 81,6°, Л =  160,3°.

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy két egymástól független adat- 
rendszer, a földtani megfigyelések és a paleomágneses mérések eredményei 
alapján a Mecsek-hegységben általános csapásfordulatok a horizontális eltoló
dások forgási komponenseként értelmezhetők.
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EGYESÜLETI HÍREK

A Magyar Geofizikusok Egyesülete kiküldetésében az alábbi tagtársak 
vettek részt külföldi konferenciákon:

Czeglédi István és Rádler Béla tagtársak 1969. május 21. és 23. között 
Velencében az European Association of Exploration Geophysicists 31. ülés
szakán. A két egyesületi kiküldött mellett még a KFH kiküldetésében Ádám 
Oszkár és Müller Pál tagtársak voltak a magyar delegáció tagjai. Rádler Béla 
előadást is tartott.

A X IV . Geofizikai Szimpóziumon 1969. október 26 — 30 között Lipcsében 
Dr. Sebestyén Károly delegáció vezetővel együtt 95 fős magyar delegáció — 
közöttük 10 előadó — vett részt. A kiküldöttek közül 12 fő kapott részben,, 
vagy egészben egyesületi támogatást.

* **
Barlai Zoltán, Győri Sándorné, Hobot József és Sághy György tagtársak 

vettek részt 1969. nov. 24 — 28 között Szófiában az ottani Geofizikus szervezet 
ülésszakán. A két első tagtárs OKGT kiküldetésben, az utóbbiak részben egye
sületi, részben vállalati támogatással. A delegáció vezetője: Barlai Zoltán 
tagtárs volt. Győri Sándorné előadást is tartott.

* ❖*
Az előbbiekben felsoroltakon kívül Czeglédi István, Deres János és Dr. 

Szabadváry László vettek részt az NDK-beli rendezők költségére három esetben 
előkészítő megbeszéléseken a X IV . Szimpózium, ill. a XV. Szimpózium meg
rendezésével kapcsolatban Lipcsében, ill. Brnoban.
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