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Die Bauxitlagersitatten dér Türkei 
BÁRDOSSY, GY.:

Dér Author beísohreibt die gecgraphische Verbrei- 
tung, die stnaitiigrapihische Lage und die w iehtigsten Ja- 
gerstatteihkuíndiichiein Angaben dér türkisehein Bauxit- 
Lagenstatiten. Die chemisiohe und minerailoigiische Zu- 
sammenisetziung w ird ,ku,rz gesichildert.

Die Prdblem e dér Bildung dér Baiuxitlagiersitatten 
w erden auch behandelt. Am  Bnde gibt dér Author ei- 
nen Üibierliok über die B auxitvorrate  und über die 
A ussichten ih re r  Erweiiterung.

Hírek

A Bakony hegység ÉNy-i peremén Ugod 
határában két évvel ezelőtt megkezdett perspek
tivikus cement alapanyag kutatások 1968-ban 
Bakonyszücsi—Bakonykoppány körzetében foly
tatódtak. A kutatás célja Nyugatmagyarorszá- 
gon egy cementgyár létesítéséhez a kellő nyers
anyag felkutatása és ezzel a tervezett gyár he
lyének kijelölése.

1967-ben fejeződtek be Biharkeresztes— 
Ártánd környékén a Debrecenben épülő házgyár 
kavicsellátását biztosító felderítő kutatások, 
melyeket 1968-ban a részletes kutatási fázis 
követ.

A Törökszentmiklóstól D-re levő Szentta
mási Állami Gazdaság egyik üzemegységében 
1260 m mélységből felsőpannon képződmények
ből 1400 1/perc, 75 C° hőmérsékletű vizet fa
kasztottak egy vízkutató fúrással.

Cserebökényben egy vízkutató fúrás 1900 
1/perc mennyiségű, 99 C° hőmérsékletű termál
vizet fakasztott 2200 m mélyen felsőpannon 
képződményekből.

A recski komplex geofizikai előkészítő 
munkálatok, melyek gravitációs, földmágneses, 
szeizmikus és geoelektromos módszereket fog
lalnak magukba, befejeződtek. A további fúrá
sokat ezen mérések kiértékelésekor nyert ered
mények alapján fogják kitűzni.

A MÁFI-ban 1965-ben megkezdett 1:10 000 
méretarányú balatoni építésföldtani térképezés 
1967 év végén Balatonakarattya—Örvényes tér
ségében lezárult. 1968 évben a térképezési 
munka Badacsony felé tovább folytatódik, ez
zel egyidejűleg a magaspartok mozgás viszonyai
nak regisztrálására a Budapesti Műszaki Egye
tem, tanszékei geodéziai-geológiai vizsgálatokat 
is végeznek.

1968-ban elkészült — egyelőre csak sok
szorosított formában — orosz nyelvű magya
rázatokkal a mérnök-geológiai szótár. A szótár 
1590 szakszót, terminust tartalmaz, amelyeket 
a KGST országok nyelvén kívül angolul is 
megad. A szótár nagy segítséget nyújt az épí
tésföldtan művelőinek és ,a, szakfordítóknak.
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Nyomtatására az NDK-ban kerül sor és 1970-re 
áll a szakemberek rendelkezésére.

1968 március 6—8 között Budapesten ke
rült lebonyolításra a Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet, Bányászati Bizottsága 1 Munkacso
portjának (ISO/TC 82/WG 1) — mely a kőzet
tani és földtani jelkulcsok szabványosításával 
foglalkozik — 11-ik ülése. Az ülésen az eruptív, 
metamorf kőzetek, valamint a tektonika jelkul
csaira vonatkozóan születtek határozatok.

A KFH kezdeményezésére a Magyar Tele
vízió Tudományos Ismeretterjesztő Osztálya 
több népszerű tudományos film készítését vet
te tervbe. A soron következő kb. 5—10 perces 
film a Gyöngyösvisontai külfejtés földtani prob
lémáit kívánja szemléltető formában a nagy- 
közönség elé vinni. A második kb 20 percre 
tervezett film a Magyar Bauxit címmel a bau-

xitkutatással és bányászattal kapcsolatos föld
tani kérdésekkel szeretné a nagyközönséget 
megismertetni.

Tíz éves fennállását ünnepelte az OFKFV 
Miskolci Geofizikai Szakosztálya. A szakosztály 
munkáját 1958-ban az ELGI alapozta meg, 
amely elsősorban a széntelepes fúrások pontos 
földtani kiértékelését, értelmezését célozta. A 
szakosztály az elmúlt 10 év alatt elért eredmé
nyeivel nélkülözhetetlenné tette magát az 
északmagyarországi földtani kutatásban.

1969 október 6—10 között Budapesten ren
dezi az ICSOBA (International Committee of 
Studies of Bauxites and Alumínium- Oxide- 
Hydroxides) az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesülettel és a Magyar Alumí
niumipari Tröszttel együtt II. Nemzetközi Kon
ferenciáját.
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