
EGYESÜLETI HÍREK

A  Magyar Geofizikusok Egyesülete I X .  Szimpóziumán elhangzott előadások

1. Ünnepi megnyitó Bese Vilmos egyesületi elnök.
2. Egyed László: A Föld belső felépítéséről.
3. Tatár János: Radioaktív lyukszelvényezés fejlődésének irányai.
4. Ádám Antal: Néhány feltevés a felsőköpeny elektromos felépítéséről Magyarországon.
5. Tárczy-Hornoch Antal: A robbantási töltet és a beérkező jel amplitúdója közötti össze

függés.
6. G. Richter: Az S  beérkezések értelmezése a földmag árnyékzónájában.
7. Szénásné Aczél Etelka — Pintér Anna: Javaslat a Kárpátokat határoló nemzetközi geo

fizikai mérések tervezésére a recens kéregmozgások kimutatása és a kéreg szerkezetének vizsgá
lata céljából.

8. Ghr. Oelsncr: A kalapácsszeizmika alkalmazásának kiszélesítése.
9. Sághy György -  Ujfalusy Antal: A refraktált hullámok útidőgörbéin alapuló átlag se

besség meghatározási módszerek vizsgálata és alkalmazása a kisalföldi és a Hajdúszoboszló kör
nyéki szeizmikus kutatásoknál.

10. Mituch Erzsébet — Posgay Károly — Sédy Lóránd: Szélesszögű reflexiók felhasználása a 
a kéreg kutatásban.

11. J. Grohe: Mélyfúrások folyamatos szelvényezése ultrahang alapján.
12. Bádonyi Géza — Kovács Béla: Mágneses jelrögzítés alkalmazása a szeizmikus kutatás

ban.
13. B. Beranek — J. Kadlecik: A geofizikai kutatások néhány sajátossága Csehszlovákia 

belsőkárpát neogén medencéiben.
14. Bisztricsány Ede -  K iss Zoltán -  Molnár Károly: Robbantással keltett felületi hullá

mok vizsgálata.
15. G. N . Petrova: A geomágneses tér évszázados változásainak tanulmányozása paleo- 

mágneses módszerrel.
16. Márton Péter — Szemerédy Pál — Vörös István: Hazai paleomágneses vizsgálatok.
17. I. G. Krugljakova: A mágneses térképek értelmezése és a mélytektonika a Kárpátok te

rületén.
18. V. Fritsch: Geoelektromos kutatások az ausztriai Fertő tó környékén.
19. Ádám Antal — Bencze Pál: Térváltozások abszolút értékét összegező műszer tellurikus 

és magnetotellurikus kutatásokhoz.
20. Scheffer Viktor: A  Föld geotermikus zónáinak geofizikai vizsgálata.
21. Stegena Lajos: Magyarország geotermikus térképei.
22. Tihanyi László: A feltörő vizekről.
23. Salát Péter: Az artézi kutak vizének lehűlése kifolyáskor.
24. Ádám Oszkár: A szeizmikus felszíni zavarhullámok dinamikai tulajdonságainak vizs- 

gála ta.
25. B. Beranek: Néhány megjegyzés a nehézségi erő második deriváltjainak számítási kép

leteihez.
26. Szénás György -  Nagy Magdolna: A Magyar-medence sajátságos geofizikai alkata.
27. Th. Richter -  W . Münchow: A  direkt gravitációs és mágneses feladat megoldása céljá

ból végzett modell mérések eredményei.
28. Steiner Ferenc: A felületi interpoláció módszerének összehasonlítása a másodlagos ano

máliák meghatározásánák néhány ismert eljárásával.
29. Sebestyén Károly — Andrássy László: Térfogatsúly meghatározása és alkalmazási lehe

tőségei fúrólyukakban.
30. Ádám Antal -  Verő József: A  Kárpát-medence geológiai felépítésének hatása a regio

nális földi áram mérésekre.
31. Hédervári Péter: A Föld szeizmikus főköre.

A 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17. 21, 26-os számok alatt felsorolt előadások a „Geofizikai Közle- 
mények”-ben jelennek meg.

A 3, 8, 20, 25, 30-as számok alatt felsorolt előadások a „Magyar Geofizika” 1964.
3. számában, a 18-as szám alatti előadás pedig a 4. számban jelenik meg helyszűke miatt.
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A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége „Tudomány és Technika” Film« 
klubja az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Művészeti Dolgozók Országos Szövetsége* 
egyes szaktárcák és a MTESZ tagegyesületei támogatásával

„M ŰSZAKI ÉS TERM ÉSZETTUDOMÁNYI AMATŐR FILM PÁLYÁZAT”-ot hirdet.

A  pályázat kiírásának célja: a műszaki és természettudományi tárgyú amatör filmezés ösz
tönzése, az amatőr fiimezők szervezett tapasztalatcser éj ének elősegítése és a legkiemelkedőbb al
kotások díjazása. (Az 1964. évi pályázat eredményességétől függően annak évenkénti ismétlését 
tervezzük.)

A filmpályázaton minden amatőr részt vehet egyéni, vagy közös alkotással. Nem vehetnek 
részt a pályázaton a filmstúdiók és intézmények operatőrei, filmrendezői és egyéb filmtechnikai 
munkakörben alkalmazott dolgozó hivatalos megbízás alapján készített filmmel.

A  pályázaton részt vevő filmek foglalkozzanak:

1. műszaki témákkal, ezen belül műszaki alaptudományokkal és ipari témák 
feldolgozásával,

2. orvostudományi,
3. biológiai,
4. agrártudományi és
5. egyéb természettudományi témákkal.

A pályázatra beérkező filmeket felkért zsűri bírálja, melynek tagjai szakértők, filmszakem* 
berek, valamint különböző társadalmi szervek képviselői.

Pályadíjak:

1 nagy díj
témacsoportonként 1 — 1 első díj (á)
1 - 1  második díj (á)
1 - 1  harmadik díj (á) 

oklevelek

Kül öndíjak

Kohó- és Gépipari Minisztérium: az ipar területéről beérkező legjobb filmekért

2 db 3 0 0 0 ,- Ft-os és
2 db 2 0 0 0 ,-  Ft-osdíja.

Nehézipari Minisztérium: megjelölt témák

1. Egy új vegyipari üzem bemutatása 2000, — Ft
2. Dokumentum film egy vegyipari létesítmény épí

téséről 2 0 0 0 ,-  Ft
3. Valamilyen vegyipari berendezés kezelésének munka

fogásairól, vagy valamilyen készülék kezelési mód
szeréről készült dokumentum film 2000, -  Ft

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos Egyesület:

Oktató, tapasztalatcsere jellegű munkavédelmi, vagy üzemszervezési filmek az 
ipar területéről

I. díj 3 0 0 0 ,-  Ft
II. díj 2 0 0 0 ,- Ft

III. díj 1 0 0 0 ,- Ft

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület:

a textilipar vagy ruhaipar területéről készült legjobb 
filmalkotásért 3000, — Ft

Fentieken kívül további tárcák és társadalmi szervezetek ajánlottak fel díjazást a terüle
tükről beérkező filmekért azok minőségétől függően.

A zsűrinek joga van a pályázatra beérkezett művek színvonalának megfelelően díjakat 
visszatartani, vagy más megosztásban kiadni.

A  pályázatra a filmeket 1964. június 1-én déli 12 óráig „Műszaki és Természettudományi 
Amatőr Filmpályázat 1964” felirattal ellátva, lepecsételt csomagban kell eljuttatni a MTESZ

98



„Tudomány és Technika Filmklub Titkárságára (Bp. V ., Szabadság tér 17. III. 354.), illetve pos
tán feladni. A postán feladott filmeknél a benyújtás idejének a postabélyegző kelte tekinthető.

A késve beérkezett, illetve postára adott filmeket az Előkészítő Bizottság a pályázatból ki
zárhatja.

A pályázat beadásakor külön fel kell tüntetni a szerző (szerzők) nevét, foglalkozását, lak
címét, munkahelyét.

A zsűri a bírálatra bocsájtott filmeket 1964. szept. 1-ig értékeli. A díjazott filmeket későbbi- 
időpontban ünnepélyes díjkiosztással egybekötött filmbemutatón vetítjük.

A pályadíjak átvétele a szerzői jogot nem csorbítja. A Rendező Bizottság fenntartja magá
nak a jogot, hogy a pályázatra beküldött filmek bármelyikéről — szerzői jog megvásárlása és az’ 
ehhez kapcsolódó jogok megszerzése nélkül -  a műszaki filmarchivum részére másolatot készít
sen. /

Pályázni lehet 8 és 16 mm-es fekete-fehér, vagy színes, néma, vagy hangosított filmekkel.- 
Maximális vetítési idő 16 perc filmenként. A hangosítás nélküli filmeknél a kísérő szöveg vetítés 
közbeni hozzáolvasása, magyarázat, előzetes ismertetés stb. kívánatos.

A pályázó több filmmel, több témacsoportban is indulhat.
Csak 1962. január 1. után készített filmeket fogadunk el. A filmeket címfelirattal (címe, ké

szítője, vagy készítői, a készítés időpontja) kell ellátni.
A filmpályázattal kapcsolatos kérdésekre személyesen, telefonon, vagy írásban tájékozta

tást ad a MTESZ „Tudományos és Technikai” Filmklub Titkársága (Bp. V., Szabadság tér 17..
III . 354. T .: 31 7 -7 9 7 .)
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