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Egyesületi hírek
Beszámoló az Ifjú  Szakemberek Arikétjáról

Az ankétot az Egyesület március 26 —27-én rendezte meg az ELTE visegrádi üdülőjében.
összesen 19 előadás hangzott el, a programban szereplő 21 helyett, két előadó ugyanis le

mondta részvételét.
Az előadások tárgyuk tekintetében a geofizika teljes választékát átölelték, bizonyítva azt a 

tényt, hogy milyen szerteágazó munkakörökben helyezkedtek a szakma fiataljai. Érdemes röviden 
átfutni az elhangzott előadások témáin. Földtani tárgyú volt egy előadás. A  földtan és geofizika 
kapcsolatát matematikai megfogalmazásban tárgyalta egy előadó. Két elméleti jellegű dolgozat 
foglalkozott szeizmikus témával, egy felszíni radioaktív mérésekkel, három pedig felszíni geoelek- 
tromos módszerekkel. (De még ez a három is jelentősen eltérő célból vizsgálta a kérdést: egy korró
zióval, egy üregkutatással, egy pedig potenciáltérképezéssel foglalkozott). Két bányabeli geofizi
kai kutatással kapcsolatos kérdéseket tárgyaló előadást hallhattunk, az egyik szeizmikus, a másik 
gravitációs témájú volt. Az egy perforáláshoz csatlakozó témájú előadás mellett hétnek volt a tárgya 
a mélyfúrási geofizika, de ugyancsak sok tárgykörben. Kettőnek volt témája a szelvények gépi ér
telmezése, majd egy-egy foglalkozott neutronaktiválással, termelésgeofizikával, mérnökgeofizikai 
kérdésekkel (duzzasztómű építésével), kőzetmechanikával és vízbetörések kimutatásával.

A  dolgozatok nagy többségükben bizonyították, milyen magas színvonalú munkával foglal
koztatják fiataljainkat. Éppen ezért nehéz volt az első előadói díj odaítélése is. Első előadóként szere
pelt a fiatalok között összesen tizenhárom tagtársunk. A  bíráló bizottság (melynek tagjai Harsán 
László, Szabadvári László és Ráner Géza voltak rajtam kívül) az előadások minősítésénél figyelembe 
vette a téma kidolgozását és jelentőségét is, az előadás előkészítését, (pl. ábrák és demonstrációs 
anyag szempontjából), végül magának az előadásnak a megtartását, összbenyomását is. Ugyancsak 
számításba vettük az esetleges időtúllépést is.

Hosszabb tanácskozás után a bizottság úgy döntött, hogy két első díj kiadását javasolja egy 
második és ugyancsak két harmadik díjon kívül. A díjazásra javasoltak a következők:

L díj: Molnár Gábor és Tóth Sándor 
II. díj: Kovács András

III. díj: Dianiska László és szerzőtársai, valamint Szilasi György.

Összefoglalva az ankét igen sikeres volt, nemcsak a fiatalok számára, hanem a geofizikusok 
munkájának áttekintése szempontjából is.

A bíráló bizottság éppen a sok jó előadásra való tekintettel javaslatot tesz az Országos 
Elnökségnek, illetve a Magyar Geofizika szerkesztő bizottságának néhány előadás leközlésére, a 
díjazástól, illetve az első előadói minőségtől függetlenül. A  javasolt előadások a következők: (az 
előadók neveit adjuk meg): Vermes Mátyás, Szarka László és társai, Fülöp József, Horváth József 
és társai.

Budapest, 1981. április 8.
Jesch Aladár 

a bíráló bizottság elnöke
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