
Lapunk megjelenését támogatják:

Tisztelt Kollégák!
Bizonyára sokan várják már az idei egyesületi tiszt

újítással kapcsolatosan a megszokott írásbeli szavazásra 
való felkérést. Ezért ezúton is szeretném tájékoztatni Önö
ket, hogy a módosított alapszabály értelmében — a bírósá
gi gyakorlat előírásait követve — le kellett mondanunk a 
több éve jól bevált gyakorlatról és ismét a közgyűlésen, 
helyszíni szavazással fogunk évente elnököt és három
évente vezetőséget választani.

Az Elnökség hosszasan fontolgatta egy előzetes írásbeli 
felmérés lebonyolítását, melynek eredményét tettük volna 
fel csak végszavazásra a közgyűlésen. De az alapszabály 
gondos tanulmányozása után arra a következtetésre jutot
tunk, hogy ebben az esetben is meg kell adni a helyszíni 
jelölés lehetőségét. Ilyenkor azonban már minden a jelen
lévők akaratától és döntésétől függ, az írásbeli felmérés 
eredményével homlokegyenest ellentétes végeredmény is ki
alakulhat. Ezért nem láttuk értelmét a kétfajta szavazásnak.

Ezáltal a közgyűlés jelentősége megnő, és itt hívom fel a 
Tisztelt Tagtársak figyelmét, hogy a közgyűlésen való 
megjelenésükkel döntően befolyásolhatják az Egyesület új

vezetőségének összetételét. A jelölőbizottság már befejezte 
munkáját, reméljük, mindenki megelégedésére választották 
ki a jelölteket. A végső döntést a közgyűlésen Önök fogják 
meghozni.

Tekintettel a tisztújításra és az ezzel kapcsolatos három
éves beszámolóra, az Elnökség ünnepélyesebbé szeretné 
tenni az idei, az utolsó 19-essel kezdődő évben megtartan
dó közgyűlést. Ezért helyszínül a Kossuth téri MTESZ- 
székházat választottuk és — gyakorlati szempontok miatt 
— a hagyományos baráti vacsorát is ott tartjuk. A vacsora 
után megkíséreljük a hangulatot egy egyszemélyes zene
karral emelni, reméljük, táncos lábú tagtársaink örömmel 
fogadják ezt az „újítást” és élnek majd a lehetőséggel.

Végezetül ezúton is köszönöm közreműködésüket az 
Egyesület rendezvényein és az Egyesület munkájában. 
Kérem, legyenek továbbra is minél aktívabbak és támogas
sák a vezetőséget, hogy el tudja mindazt érni, végre tudja 
mindazt hajtani, amit Önök tőle méltán elvárnak.

Hegybíró Zsuzsanna

AZ ÉN CULPÁ-MNAK IS VAN HATÁRA...

Amikor a Magyar Geofizika 1993. évi 2. számában első 
alkalommal találkozhattak a Kollégák a Mea culpa... című 
rovattal, ezt írtam: „... boldogok lennénk, ha ezzel az új 
rovattal minél ritkábban találkozhatnának lapunkban ... itt 
adjuk közre az előző szám(ok)ban észlelt — akár a szerzők, 
akár a szerkesztők «jóvoltából» bekerült — hibákat.”

Saját hibámnak tekintettem minden sajtóHubát, név
cserét, mindent. Előző számunk, az 1998. évi OTKA kü- 
lönszám fényképeinek minőségét azonban nem vállalom. A 
képek a fotósunktól megszokott és elvártán jó minőségűek 
voltak. A nyomdában ez lett belőlük.

Bocsásson meg, tisztelt Olvasó!
Tóth Lajos
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