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2007 januárjában már negyedik alkalommal adott ott
hont a geofizikai tárgyú OTKA projektek poszteres 
bemutatójának. Először 1995 októberében került sor 
ilyen rendezvényre, akkor 15 posztert láthattak az érdek
lődők. A 15 poszter szerzői közül 14-en küldték meg 
előadásukat cikk formájában is lapunknak. 1998 no
vemberében 24 poszter készült (közülük 19 cikk jelent 
meg), 2002 novemberében pedig 28 poszterből 20 cik
ket tartalmazó OTKA különszám született.

A mostani kiállítás eredetileg tervezett időpontja 
2006 decembere volt, ez módosult 2007 januárjára. 
Ekkor szerzők 16 posztert mutattak be, és a lapzárta 
utáni lapzártáig összesen 14-en küldtek kéziratot — 
ennyi cikket tartalmaz lapunk.

A kéziratok leadásának határideje február 10-e volt 
— e napig 8-at küldtek. Türelem rózsát (cikket) terem. 
Reménykedtünk. Hátha... És íme, 20-án jelentkezett egy 
szerző: „...elkezdtük az OTKA cikk írását...”. Aztán 
beindult az üzlet: határidő után még 6 cikk beérkezett — 
a legutolsó március 8-án. (A szerkesztő legnagyobb

„örömére” arra is volt példa, hogy az utolsó ellenőrzésre visz- 
szaküldött kész, betördelt cikket a szerzők úgy átírták, hogy 
szinte csak a cikk címe maradt a helyén...)

A kezdetben csak szerényen csordogáló cikkfolyam is oka 
volt annak, hogy — eltérően az előző három esettől — az 
OTKA cikkeket nem különszámként jelentetjük meg, hanem a 
lapszámok „menetrendjébe” beillesztve, 2006. évi 4. szám
ként. Jelen lapszámunk szerkezete annyiban rendhagyó, hogy 
kizárólag csak OTKA projektek cikkeit tartalmazza. Ezt a 
tényt azzal is jelezzük, hogy a lap tartalomjegyzékében nem 
„Szakcikkek”, hanem „OTKA cikkek” rovatnév szerepel. 
Ugyancsak rendhagyó, hogy az itt megjelent cikkeket nem 
szaklektoráltattuk.

A szerkesztő reméli, hogy a Tisztelt Kollégák nemcsak az 
ELGI-ben látott poszterbemutatóra gondolnak vissza szívesen, 
de az itt olvasható cikkeket is tanulmányozzák.

A lapban közölt fényképeket a poszterbemutatón Kakas 
Kristóf kollégánk készítette.
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