
E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1956 első felében 1 választmányi, 2 elnök
ségi és 4 előadóülést rendezett. A  választmányi és elnökségi ülések tárgya a műszaki 
fejlesztés kérdése, az alapszabályok módosítása s az Egyesület folyó ügyeinek 
intézése volt. Az előadóüléseken a geofizika és a rokontudományok különböző 
ágaiból hangzottak el előadások, amelyeket minden esetben vita követett.

Az ülések előadóit és témáit a következőkben soroljuk fel.

1950. fe b r u á r  10. Albert Anna: A leg
kisebb négyzetek elve. (Megemlékezés 
Legendre müvének 150 éves évfordulójá
ról.) Szabadvári] László: A Komló kör
nyéki geoelektromos mérések, különös 
tekintettel a geofizikai kiértékelés és 
földtani értelmezés kérdéseire. Molnár 
Károly: Földmágneses mérések a komlói 
szénbányászat területén.

1950. m á rc iu s  9 . Egyed László: A
földrengések eredete. Csömör Dezső: Ma
gyarországi földrengések.

1950. m á ju s  11. Makai Tivadar: A
lyukkártya rendszerű gépek ismertetése. 
Zilahi Sebess László: Lyukkártyás gépek 
alkalmazása a geofizikai számításokban. 
Szikora Mihály: A hazai gépek alkal
mazási lehetősége tudományos feladatok 
megoldásában.

1950. m á ju s  18. Az Örkényi gravitá
ciós minimum területén végzett geo
fizikai mérések ismertetése és értelme
zése. Előadók: Oszlaczky Szilárd: A  ku
tatások időrendi áttekintése. Facsinay 
László: A  nehézségi mérések eredményei. 
Renner János: A függővonal eltérések. 
Groholy Tivadar: Regionális szeizmikus 
mérések, sebességi anomáliák. Ilaáiz 
István Béla: A  földmágneses mérések 
eredményei. A  hozzászólásokat és a vita 
eredményeit Oszlaczky Szilárd foglalta 
össze.

Az Egyesület 1956 április 13-án és 
14-én mélyfúrási-geofizikai ankétot ren
dezett, amelynek célja az volt, hogy az 
eddig végzett munkák eredményeit 
és tanulságait összegezze és megvitassa

a felmerült problémákat. Az ankét on 
a következő előadások hangzottak el :

Dombai Tibor: A mélyfúrási geofizika 
népgazdasági jelentősége. Kertai 
György: A mélyfúrási geofizika szerepe a 
kőolajfeltárás és termelés munkájában. 
Scheffer Viktor: A mélyfúrási lyuk
szelvényezés fejlődésének útjai. Wein 
György: Szénkutató fúrások földtani
értelmezésének nehézségei. Sebestyén Ká
roly: A hazai szénkutató és vízfeltáró 
fúrások szelvényezésének helyzete. Rán
tás Károly: A  kutatások állása a hazai 
mélyfúrások vizsgálatában. Bencze Pál: 
Induktív lyukszelvényezés hazai alkal
mazása. Jesch Aladár: Űj technikai fel
szerelések. Lakatos Sándor: Hordozható 
szelvényező berendezés. Tatár János: 
Rádióaktív lyukszelvényezés újabb ered
ményei.

Az ankét résztvevői április 7-én meg
tekintették a Geofizikai Mérőműszerek 
Gyárát.

1950 fe b r u á r  2 4 -é n  klub délutánt ren
deztünk, amelyeken megvitattuk a geo
fizikai kutatásnak szerepét és jelentő
ségét. A megbeszélést Dombai Tibor 
vezette, Barta György, Egyed László, 
Forrás András, Rántás Károly és Ste- 
gena Lajos rövid előadást tartottak.

1950 m á rc iu s  2 3 -á n  a Magyar-Szovjet 
Barátsági Hónap keretében ünnepi ülést 
tartottunk, amelynek napirendje a kö
vetkező volt: Bese Vilmos: Ünnepi meg
nyitó. Lakatos Sándor: Műszaki tapasz
talatok a Szovjetunióban. Scheffer Vik
tor: Magyarországon használt szovjet 
geofizikai műszerek.
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