
Tehát a választék nagy és bármely speciális igényhez található megfelelő 
rendszer. Ez az irányzat más SERCEL készülékeknél is, ahol a modul-felépítést 
és a kiegészíthetőséget mindig követelményként vették figyelembe olyan be
rendezéseknél, amelyeket geofizikusok építettek geofizikusok számára.
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Egyesületi hírek

A  X V III . Geofizikai Szimpózium

A Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Brno-i Geofizikai Vállalat és az 
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 1973. október 2 — 5. között Budapesten 
rendezte a XVIII. Geofizikai Szimpóziumot, és azzal egyidőben műszerbemu
tatót is tartottak hazai és külföldi cégek és intézmények részvételével. A Szim
pózium résztvevőinek száma: 245, ebből 141 külföldi (79 csehszlovák, 12 
lengyel, 11 NDK, 8 jugoszláv, 5 bolgár, 3 SZU, 2 — 2 osztrák, kanadai, kubai, 
svéd, vietnami, hollandus, USA, 1 — 1 ausztrál, angol, BRD, román).

A műszerbemutatón résztvett 12 cég és intézmény (5  magyar, 2 francia, 
2 kanadai, 1 — 1 lengyel, svéd és nyugatnémet).

A Szimpózium tárgyköre a következő volt: Az alkalmazott geofizika fejlő
désének feltételei és lehetőségei. Elhangzott 44 előadás (14 magyar, 16 csehszlo
vák, 3 szovjet, 3 NDK, 3 lengyel, 1 bolgár, 1 kanadai, 1 francia, 1 USA, és 
1 NSZK). Az előadások témái elsősorban a geofizikai módszerek komplex 
alkalmazására, valamint a hegységek és előtereik földtani-geofizikai kutatá
sára és az ezekhez kapcsolódó módszertani és műszertechnikai kérdésekre 
irányultak.

Három napon tanulmányi kirándulásokat is szerveztek két útvonalon: 
A Budapest — Szentendre — Visegrád — Esztergom — Tata — Vértesszöllős — Tata- 
bánya — Budapest vonalon és a Velencei-hegységben, nagy részvétellel. Az 
első kirándulás vezetője Dr. Kriván Pál, a másodiké Dr. Jantsky Béla volt.

Az elhangzott előadások közlését jelen számunkban elkezdjük és a követ
kező évfolyam számaiban folytatjuk.

Ifjú szakemberek ankétja
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1973. május 3 —5. között Miskolc — Egyetemvárosban 

„Ifjú  szakemberek ankétja” címmel előadássorozatot rendezett, ahol — egy-két kivétellel — 
kezdő geofizikusok mutatkoztak be. Az ankétot Stegena Lajos nyitotta meg. A négy áttekintő 
előadás mellett 20 előadás hangzott el a fiatalok részéről, a geofizikai kutatások valamennyi ágát 
felölelve. Az Egyesület az ifjú előadók munkáját szerény ajándékkal jutalmazta, az itt közlésre 
kerülő — Németh Géza, Renner János, Deák József, Bodri Bertalan és Zsellér Péter — öt 
dolgozat pedig , ,előadói díj” -ban részesült.

T. G.
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