
Tisztelt Kollégák!

Gratulálunk Tamás!

1993. június 7-én, hétfőn 11 órakor kezdődött 
Stavangerben a European Association of Exploration 
Geophysicists 55. Business Meeting-je, azaz az 
EAEG vezetőségének beszámolója a párizsi és sta- 
vangeri találkozó közti időszakról. Ennek 5. napiren
di pontja volt az alelnökválasztás eredményének ki
hirdetése. A szavazás levél útján történt és a hivatalos 
eredmény a következő:

Amiért ez az eredmény számunkra fontos, az az a 
személy, aki ellen, de főleg mellett szavaztak, dr. 
BODOKY Tamás.

Az EAEG alapszabálya szerint a bécsi találkozóig 
(1994) alelnök, utána a glasgowi találkozóig (1995) 
elnök, majd az amszterdami találkozóig (1996) ismét 
alelnök lesz. Kívánunk az EAEG első magyar alel- 
nö-elnök-alelnökének sok sikert és jó egészséget 
munkájához és — egy kicsit magunknak is — azt, 
hogy a Glasgowban elmondandó elnöki üzenetéhez 
minden nehézség nélkül találjon majd említésre mél
tó és sikeres példákat hivatali ideje alatt is a magyar 
geofizika életéből.

Verő László

Mea culpa,

mea maxima culpa...
Tisztelt Olvasónk, boldogok lennénk, ha ezzel az 

új rovattal minél ritkábban találkozhatnánk lapunk
ban. Terveink szerint a jövőben itt adjuk közre az

előző szám(ok)ban észlelt — akár a szerzők, akár a 
szerkesztők Jóvoltából” bekerült — hibákat. 

Kérjük, nézzék el nekünk, ha valamit elnéztünk! 
íme, az első

Mea culpa...:

Az 1993/1. számban
— A Közgyűlés’93 c. írásban (3. oldal 2. hasáb) 

a Magyar Geofizikusokért Alapítvány kurató
riumának tagjai közül kimaradt NAGY Zoltán, 
viszont tévedésből bekerült REGÓS Ferenc;

— ugyanebben az írásban (4. oldal 2. hasáb, fe
lülről a 3. sor) LabÓCZKI Enid neve hibásan 
jelent meg;

— a Földmágneses kutatások Magyarországon c. 
cikkben (46. oldal 2. hasáb 1. bek.) az ACZÉL 
Etelka neve melletti adat helyesen 1965. 0.

A hibák által érintett tagtársaktól külön is elnézést 
kérünk.

Tóth Lajos

4* ❖

A lektorok anonimitásáról

A lapunkban megjelenő szakcikkeket általában 
szakmai lektorálás után jelentetjük meg. Lektornak 
lehetőség szerint az adott területet nagyon jól ismerő, 
szakmai körökben elismert, pártatlan kollégát ké
rünk fel. Nem szeretnénk azonban, hogy esetleges

bíráló vélemények vitákhoz vezessenek. Ezért szer
kesztőségünk úgy határozott, hogy az általános gya
korlattal egyezően a szerző(k) részére nem ad tájé
koztatást a lektor személyével kapcsolatban.

A szerkesztőség
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