
E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 
1956. szeptember 24. és 26. között Buda
pesten és Tihanyban ankétot rendezett, 
amelyen a Kárpát-medence regionális 
geofizikájával kapcsolatos kérdéseket vi
tatták meg.

Az ankét értékelésével az 1956. októ
ber hó 8-án tartott elnökségi ülés foglal
kozott. Az elnökség megállapítása sze
rint az ankét iránt külföldön és belföl
dön egyaránt kielégítő volt az érdeklő
dés s komoly sikernek kell tekinteni, 
hogy az ankéton a geológusok nagy 
számmal vettek részt. Voltak azonban 
hiányosságok is: az előadások anyagát a 
külföldiek nem kapták meg előre, a fiata
lok nem kapcsolódtak be az ankét szer
vezési munkáiba, a vezetőség nem tar
tott előzetes megbeszélést s így a rende
zés sok tekintetben rögtönzött volt.

Az 1956. október 8-i elnökségi ülés a 
következő határozatokat hozta:

A Geofizikai Közlemények 1957. évi 
első száma részben teljes terjedelmében, 
részben kivonatosan közli az ankéton el
hangzott előadásokat.

Az Egyesület minden év szeptemberé
ben tudományos ankétot rendez külföldi 
vendégek meghívásával.

Az ankét szervezési munkáiban részt- 
vett tagokat (Barla Györgyné, Kilényi 
Tamás, Nyitrai Tibor és Suloky István) 
köszönőlevélben és könyvjutalomban ré
szesíti.

Balkay Bálintot — aki az előadásokat 
tolmácsolta és a külföldi vendégeket 
kalauzolta — az Egyesület a Földtani 
Kutatás kiváló dolgozója címre és pénz
jutalomra terjeszti fel.

Az Egyesület 1956. évi munkatervére 
hozott határozatok a közbejött esemé
nyek miatt nem voltak végrehajthatók. 
1956. október 19-én előadóülés volt, 
amelyen Oláh Tóth Sarolta «A Bouguer- 
anomália számításánál alkalmazandó sű
rűségi tényező vizsgálata» címmel tartott 
előadást. A tervezett további előadóülé
seket már nem tarthattuk meg.

Fontos határozatokat hozott az elnök
ségi ülés a műszer és műszaki fejlesztés 
kérdéseivel, valamint az 1957-ben rende
zendő olajankéttal kapcsolatban. Foglal
kozott továbbá a jogi tagság, az oktatási 
program az 1957. évi költségvetés kér
déseivel s a Kínában dolgozó tagokkal 
való kapcsolat felvételével. Az ülésen el
hangzott javaslatokat és bejelentéseket 
vita követte.
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