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Tisztelt Kollégák !

É V Z Á R Ó  S T A T I S Z T I K A

Az 1994. évi 4. szám évzáró statisztikájával a 
szakcikkek csökkenő számára akartuk felhívni a 
figyelmet, de ez a szám nagy örömünkre 1995-ben 
ismét jelentősen emelkedett. Sajnos a javulás csak 
átmenetinek bizonyult és a rendkívül jó 1995-ös év

után, amikor a 23 szakcikk mellett még egy 14 cikket 
tartalmazó OTKA-különszám is megjelent, 1996- 
ban erős visszaesés következett. Ebben az évben 
összesen 13 publikálható szakcikket kaptunk, amint 
ezt 1. diagramunk bemutatja.
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Még kedvezőtlenebb a kép, ha azt vizsgáljuk, 
hogy kik is írták 1996-ban a szakcikkeket (ez a 
diagram az OTKA-különszám téma-összefoglalóit 
nem tartalmazza).

Tisztelt Kollégák, nem akarom elemezni az ada
tokat, a diagramok végül is önmagukért beszélnek, 
mindenki saját belátása szerint értelmezheti őket.

Bodoky Tamás

MEA CULPA,

Mea maxima culpa ...
1996. évi 3. számunkban jelent meg KÉSMÁrky 

István tollából egy geofizikai szakmai továbbkép
zésre vonatkozó felhívás. Bár az egyik megírta, a 
második elolvasta, a harmadik lektorálta, a negyedik 
a lektort lektorálta, végül mégiscsak ott maradt a 
140. oldal felső részén, az első gondolatjelnél egy 
ide sehogy se illő angol mondattöredék (Appeal to 
different ... and offer), és hogy feltűnőbb legyen, 
dőlt betűkkel. Kérem a Tisztelt Olvasót, hogy ezt a 
mondattöredéket felejtse el.

És ezúttal a nyomda is mindent elkövetett, hogy 
„kulpáznia” kelljen. A közép-európai geofizikai

egyesületek vezetőinek első találkozójáról szóló be
számolóban, a 130. oldalon rejtvénykedvelő Ol
vasóink törhették a fejüket, hogy ha egyszer a kép 
aláírásában a résztvevők balról jobbra (a szokásos 
módon) vannak felsorolva, akkor a képen miért 
jobbról balra ülnek? Pedig még az utolsó korrek
túrában is mindenki a „helyén” ült. A nyomda ekkor 
gondolt egyet, és a képet áttükrözte. (Persze az 
asztalokon levő szövegek egyike se olvasható, mert 
akkor rögtön kiderült volna a dolog.)

Szerény adalékunk ehhez: T á b o r sz k i Gyula nem 
a MÓL Rt., hanem a GES Kft. munkatársa.

Tóth Lajos

TAGOK LETTÜNK A MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLETBEN

Tájékoztatjuk Egyesületünk tagsá- IMSZI gát, hogy a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete tagja lett a Magyar Szab
ványügyi Testületnek. Egyesületünket 

a Szabványügyi Testületben RENNER János kép

viseli. A Magyar Szabványügyi Testület hivatalos 
lapja a Szabványügyi Közlöny, amely a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet könyv
tárában tagtársaink rendelkezésére áll.

RennerJános
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