
8. ábra. A nyírségi NO 22/73 szeizmikus ref
lexiós időszelvény Ilk-i felbolt ozódásának 

réteg tömörödési diszlokációs értelmezése

Puc. 8. Интерпретация свода ок. с. Илк по 
временному разрезу MOB № НО 22/73 в 
районе Ниршег при предположении о на
личии связанной с уплотнением слоев дис

локации.

Fig. 8. Compaction dislocation«!interpretation 
of the dome of Ilk of the seismic reflection 

time profile in the Nyírség area.
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Egyesületi hírek
Beszámoló az Ifjú Szakemberek Ánkctá járói

Az 1977. évi Ifjú Szakemberek Ankét ja május 20-án került megrendezésre a MTESZ Szék’ 
házban.

14 előadás hangzott el, amelyek téma szerinti eloszlása az alábbi volt: gravitációs módszer (2), 
geoelektromos módszer (2), szeizmikus módszer (2), mélyfúrási geofizika (4), bányageofizika (1), 
földtani értelmezés (2), magnetoszféra kutatás (1).

Az előadók a következő intézményekhez tartoznak: Budapesti Műszaki Egyetem (1), Bauxit - 
kutató Vállalat (2), Eötvös Loránd Tudományegyetem (4), Magyar Állami Eötvös Lóránd Geo
fizikai Intézet (2), Mecseki Szénbányák Kutatási Osztálya (1), Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt (2) 
Nehézipari Műszaki Egyetem (2).

Nyolcán szerepeltek első előadóként. Az előadások tartalma, felépítése és az előadásmód alapján 
négy Első Előadói Díj került odaítélésre.

Első díjat nyert Mosto Onuoha (ELTE) ,,A Darnó-vonal menti ofiolitok geofizikai vizsgálata” 
c. előadásával.

Második díjat kapott Szarka László (NME) „Számítógépes gravitációs hatószámítás” elő
adásáért.

Harmadik díjban részesült Farkas István (NME) ,,A VLF-EM eljárás vizsgálata kétdimenziós 
szerkezeteken” és Gömböcz Lajos „A  Velocity Spectra eredmények automatikus kiértékelhetőségé
ről” c. előadása. Előadásaik megjelennek a Magyar Geofizikában.

A zsűri kiemelte és méltatta Csillag Ferenc (ELTE) II. éves egyetemi hallgató ,,A Pannon 
medence süllyedésének modellje” előadását és javasolta földtani szaklapban történő közlését. A  
Magyar Geofizikában való közlésre ajánlotta továbbá Balogh István — Újszászi József (Bauxit- 
kutató Vállalat) Cserepes László (ELTE), Juhász Péter (OKGT) (első előadó), Szabó Imre (Mecseki 
Szénbányák Kutatási Osztálya) és Völgyesi Lajos (BME) előadását.

Az ankét határozottan magas színvonalúnak ítélhető. Bizonyította, hogy az egyetemekről most 
kikerülő, valamint már pályájukat elkezdő fiatal geofizikusok a korszerű vizsgálati módszerek isme
retében, korszerű szemlélettel felvértezve jelentős szerepet vállalnak és kapnak a magyar geofizika 
aktuális problémáinak, feladatainak megoldásában.
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