ÖSSZEVONT BESZÁMOLÓ HÁROM ESEMÉNYRŐL
A lapzárta és az élet egyéb eseményeinek ha
rapófogójában most csak rövid beszámolóra telik, de
fontosnak tartom legalább jelezni: élünk, dolgozunk,
jelen vagyunk és tesszük a magunk dolgát. Akit
pedig a részletek is érdekelnek, az a megfelelő
helyen elolvashatja a részletes emlékeztetőt vagy
jegyzőkönyvet.

Az ez évi utolsó ülésen, november 19-én kell
döntenie az elnökségnek az 1996. évi jutalmakról. A
titkár hivatalos távolléte miatt a javaslatot az elnök
ből, az első alelnökből és az előző titkárból álló ad
hoc bizottság készíti elő.
Az elnökség úgy döntött, ha még lehetséges,
védetté nyilváníttatja az MGE rövidítést és az Egye
sület emblémá]á\.. Jó lenne elkerülni, hogy MGE
néven reklámozzanak bármely, a tévében gyakran
előforduló árucikket.
Az elnökség tagjai a meghívóval kézhez kapták a
First Break-nek kiküldendő beszámolót Egyesüle
tünk április és október közti életéről. Reméljük, hogy
az ígéretnek és kérésünknek megfelelően a Magyar
Geofizika jövő évi első számának minden példá
nyához már mellékelni tudjuk a Newsletter első
számát. Érdekes lesz összehasonlítani, mit írtunk és
mi lett belőle (nem a nyelvi javításokra gondolok,
bár az is tanulságos lehet).
Az Egyebek címszó alatt ismét fontos bejelentések
hangzottak el, igazolva azt, hogy ez a gyűjtőhelye a
legfrissebb eseményeknek. így került sorra többek
között a Szövetségi Tanács október 11-én tartott
ülésén történtek összefoglalása, az SPWLA Buda
pest Chapter szavazási eredményének ismertetése
(alelnök M a r t o n Tibor, titkár C s á s z á r János), a
Soproni Csoport és az Általános Geofizikai Szak
osztály terveinek vázolása és egy jövő évi, kihe
lyezett elnökségi ülés ötlete.

Az első esemény az elnökség kibővített ülése volt.
A kibővítés azt jelenti, hogy valamennyi bizottság
vezetője vagy képviselője is meghívást kapott, hogy
beszámoljon a megalakulásról, esetleg a már elvég
zett munkáról.
Mivel ez volt a vándorgyűlés utáni első ülés, első
napirendi pontként néhány értékelő észrevétel hang
zott el, majd már a jövővel kezdtünk foglalkozni.
Egyrészt rövidesen el kell dönteni a helyszínt, más
részt meg kell határozni a kiemelt témát. Egyelőre
csak annyit: két javaslat van a helyszínre, Budapest
és Füzesgyarmat, témaként pedig a geofizikai in
tézmények vezetői által adott helyzetkép merült fel.
Döntés még ebben az évben várható.
Az értékeléstől eltekintve hasonló feladatot jelen
tett a közgyűlés előkészületeinek megkezdése. Össze
kell gyűjteni az alapszabály módosításra vonatkozó
javaslatokat és meg kell találni az alelnökjelölteket.
Hosszabb időt vett igénybe a közép-európai geo
fizikai egyesületek vezetőinek találkozójáról
SZARKA László által tartott beszámoló, majd a te
endők megvitatása (az elnökség tagjai megkapták a
Magyar Geofizikában is közölt közös nyilatkozatot).
A második esemény: november 1-jén az MTESZ
A tervezett közös lap kiadásáról határozni kellett, az Szövetségi Tanácsa tartott ülést. Elsőként PETŐ
elnökség a kiadást elvileg támogatja, de nagyon sok Iván, az SZDSZ elnöke tájékoztatott az SZDSZ
még a tisztázatlan kérdés. Ha a vándorgyűlést és ezt elképzeléseiről a tudományos élet, a kutatás-fej
a találkozót egyetlen eseménynek tekintjük, akkor lesztés támogatásával kapcsolatban. Vakmerő vál
gazdaságilag sikerült elérni a „null-megoldást” .
lalkozás lenne ezt a tájékoztatót röviden ismertetni,
A bizottságok vezetői közül AczÉL Etelka és csak néhány kiragadott gondolat. A bevezető mondat
P a t t a n t y ú s -Á . Miklós írásbeli beszámolót adott.
ez volt: Egy politikus mindenért felelős, de semmi
A Szeniorok Bizottsága már egy nagyon jól sikerült hez sem ért. A továbbiakban a vergődés és remény
algyői és pusztaszeri kirándulásról adott hírt, a Mér költségvetésének a tudományos életet érintő ele
nökgeofizikai Bizottság viszont még az alakulás meiről esett szó. Számomra az volt a tanulság, hogy
gondjaival küszködik. G o m b á r László a Magyar csak vergődjünk és reménykedjünk, mert ha nem
Bányászati Hivatallal közösen rendezett előadóülés reménykedünk, az nagyon rossz, ennél csak az
ről számolt be.
rosszabb, ha már nem is vergődünk. A tájékoztató
A decemberi, Szolnokon rendezendő ankét szer utáni kérdések között voltak eléggé általánosan meg
vezése jó úton halad, KISS Bertalan impozáns elő fogalmazottak is, de olyan konkrét is, hogy mi lesz
készítő anyagot adott át.
a megbízási díjak TB-járulékával, vagy tisztában
TÓTH Géza emléktáblájának leleplezéséről a Ma vannak-e a kormányzati tényezők azzal, hogy 1994
gyar Geofizikában máshol is hírt adunk.
óta a jól dolgozó közalkalmazottak nem kaptak fi
zetésemelést, mert jó munkájuk révén a minimum
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felett voltak, azok viszont, akik bármi miatt gyen
gébben voltak fizetve, kaptak emelést. A válasz erre
az volt: ez a közalkalmazotti lét hátránya.
A második napirendi pont az MTESZ kitüntetési
javaslatok megvitatása és elfogadása volt. Mivel a
kitüntetések átadásáig a határozat szigorúan titkos,
most csak annyit mondhatok: egyesületünk egy tagja
MTESZ-kitüntetést fog kapni.
Sor került a Mandátumvizsgáló és Szavazatszám
láló Bizottság felállítására. Itt ismét egy szubjektív
kitérőt kell tennem: december elejére várható al
bániai kiküldetésem miatt nem vállalhattam el a
Bizottság póttagjaként való jelölésemet.
A szokásos írásos összefoglaló a fontosabb ese
ményekről most is elkészült (a Titkárságon ezek az
anyagok mindig megtekinthetők). Többen kifogásol
ták, hogy az MTESZ Értesítő 7. számában megjelent
állásfoglalás nem tükrözi azt híven, ami az október
11-i ülésen elhangzott. Ezzel teljesen egyetértek,
annál is inkább, hiszen mint az arról az ülésről
készített szubjektív beszámolómban jeleztem, hoz
zászólásom új mederbe terelte a vitát, ennek az
állásfoglalásban viszont nyoma sincsen.
Itt is szokás természetesen az Egyebek. Be kell
vallanom, a Szövetségi Tanács ilyen bejelentéseivel
nehezen tudnánk versenyezni. Az egyik bejelentés
az volt, hogy a következő rádiókabaré felvétele az
MTESZ-ben lesz. Bár érzésem szerint tagtársaink
közül sokan úgy érzik, hogy bőségesen tudnának
anyagot szolgáltatni egy kabaréhoz, de egy geokabarét legfeljebb öntevékenyen tudnánk összehozni.
A másik bejelentés egészen más természetű: az
MTESZ Neumann János emlékérmet fog átadni
Louis V. GERSTNER, Jr.-nak, az IBM elnökének
azért a több évtizedes tevékenységért, amit a cég
Magyarországon kifejtett. Az ünnepélyes átadás után
GERSTNER úr előadást tart „Versenyben a világhálózaton” címmel.

A harmadik esemény az egyesületi szóvivők no
vember 5-én tartott értekezlete volt. Az előzetes
program szerint a Magyar Rádió, a Magyar Te
levízió és a Duna Televízió, azaz az elektronikus
média képviselőivel találkozhattunk volna, de csak
MONTSKÓ Éva, az MTV Tudományos Híradójának
főszerkesztője és ifj. TÓTH György, az MR Nap
közben című műsorának szerkesztője érkezett meg.
Sok érdekes dolgot hallhatunk a tudományos mű
sorok készítéséről vagy arról, milyen is az ideális
szóvivő. Amennyire meg tudtam jegyezni, a szóvivő
legyen több, mint a sajtóosztály vezetője (van olyan
egyesület, amelynek van sajtóosztálya?), legyen
bennfentes, de ne tudóskodjon, tudja, kinek mi ér
dekes (ebből a szempontból nem a hírforrás szem
pontja a döntő), alakítson ki személyes kapcsolatot
a média képviselőivel, akkor is, ha ennek nincs
azonnal eredménye, legyen tisztában azzal, kinek is
szól az információ, az eseményekről előzetes infor
mációkat kell adni, a szóvivőnek tisztában kell azzal
lennie, miről is nyilatkozhat, de azt sohasem mond
hatja, hogy „nem tudom”. Mindezt végighallgatva
azonnal a hályogkovács esete jutott eszembe, mer
jem ezek után továbbra is vinni a szót? Nem tudom,
hogy cselekedetem összhangban van-e ezekkel az
elvárásokkal, de a két jelenlévő újságírónak átadtam
a Magyar Geofizika legutóbbi számát, hátha találnak
benne valami érdekeset (vagy az elnökség tagjainak
névsorát, olyan szakemberekét, akik geofizikai kér
désekben talán jobb információt tudnak adni
mint...). Befejezésül egyetlen szó szerinti idézet az
újságírással kapcsolatban: „Nem védem a mundér
becsületét, mert az nincs.” Az azonnali kérdésre
adott válaszból világossá vált, hogy nem a mundér
hiányáról van szó.
Verő László

FELHÍVÁS
A kerekegyházi geofizikus-geológus Vándorgyűléssel egyidőben tartott, a környező országok geofizikai egyesületeinek elnökei számára szervezett talál-

kozó egyik ajánlásaként adjuk közre az alábbi fel
hívást:

GEOFIZIKAI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
Számottevő igény van különböző vállalatok, intézmények és egyének részéről a megfizethető árú
(általában 3—5 napos) szakmai továbbképzésekre. A
szerényebb elhelyezési és szállásköltségek, a kisebb
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utazási távolságok olyan előnyök, melyek egy tanfolyam költségeit az erre szakosodott cégek árainál
alacsonyabbá tehetik. A tanfolyamok ajánlott nyelve
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