
Kedves Kolléga!

Ez alkalommal is felhívom figyelmét arra, 
hogy a MTESZ, ill. tagegyesületei kedvezmé
nyezettjei lehetnek annak az új adózási szabályo
zás adta lehetőségnek, miszerint az állampolgár
ok adójuk 1%-át meghatározott társadalmi szer
vezetek részére ajánlhatják fel adóbevallásukban, 
a kedvezményezett szervezet adószámának meg
jelölésével.

Szíves figyelmükbe ajánlom e lehetőséget, kérve 
célkitűzéseink, illetve egyesületeink ezúton is tör
ténő támogatását.

1997-ben jó egészséget és eredményes munkát 
kívánva üdvözli:

Budapest, 1997. január 20.

Havass Miklós 
elnök

A MTESZ-TAGEGYESÜLETEK SZÓVIVŐINEK ÉRTEKEZLETE

A most már rendszeressé váló értekezletre febru
ár 19-én került sor, az előző december 19-én volt. 
Annak emlékeztetője alapján akkor a mintegy 40 
tagegyesület 25%-ának szóvivője jelent meg, ki
mentését kérte 10%, nem jelent meg -50% és 
-20%-nak egyáltalán nincs szóvivője. A februári 
értekezleten jobb volt a helyzet, legalábbis ami a 
szóvivőket illeti, viszont nem tudott eljönni a meg
hívott vendég, TÓTH Ildikó, a Magyar Távirati Iro
da Belpolitikai Főszerkesztőségének főszerkesztő
helyettese. Őt CSÁVÁS Sándor igyekezett pótolni, 
aki a VOGEL Publishing Kft. által kiadott MM 
Műszaki magazinban megjelenő MTESZ FÓRUM- 
ot szerkeszti. Igaz, hogy neki is viszonylag rövid 
idő után távoznia kellett és így a szóvivők egymás
nak vitték a szót.

Állítólag több egyesületben a tagság nem tudja, 
hogy ki a szóvivő és mire szolgál. Bár a lap hasáb
jain már többször szerepeltem ilyen minőségemben, 
a biztonság okáért megismétlem: a Magyar Geofi
zikusok Egyesületének szóvivője VERŐ László, 
ugyanaz a VERŐ László, aki a titkár. Szóvivőként 
sem utolsó, ugyanis azon az értekezleten, amiről be 
kellene számolnom, egyedül a Magyar Geofizikát 
tudta BlACS Péter alelnök úr felmutatni, mint olyan 
egyesületi lapot, amely hírt adott már szóvivői érte
kezletről. Az ugyan nincs munkaköri leírásban vagy 
használati utasításban lefektetve, hogy mire jó egy 
szóvivő, de egy gyakorlati tanácsot adhatok: ha 
valahol olyasmi történik, ami feltevés szerint köz- 
érdeklődésre tarthat számot, segítséget tudok nyúj
tani — címekkel, telefonszámokkal — ahhoz, hogy 
a híradás megjelenjék. Ennél többet ígérni felelőt
lenség lenne, hiszen minden eddigi hivatásos új
ságíró valami olyasmivel bíztatott, hogy tudós leg

inkább csak akkor kerülhet be az újságba, ha 
agyonütik vagy ő üt agyon valakit. Ha ennél egy 
kicsit szelídebb is, de jellemző a következő példa. 
Az előbb említett MTESZ FÓRUM-ban nem azért 
kapott az egyik tagegyesület közgyűlése teret, hogy 
az egyesületről essék legalább néhány szó, hanem 
azért, mert egy volt kormánytag is megjelent ott — 
lehet, hogy tagja is az egyesületnek — és beszédet 
mondott. Tudom persze, hogy egy közgyűlésnek 
rangot ad, ha ott neves személyiségek is megjelen
nek, de az ismertetett beszédben elhangzottak a 
napi sajtóban vagy gazdasági szaklapokban is elég 
sokszor szerepeltek már. Megint félrevittem a szót. 
Elhangzott az is az ülésen, hogy minden forgalom
ban lévő élelmiszer egészséges, csak nem szabad 
sokat enni belőlük. Szó esett a kamarák és az egye
sületek viszonyáról, a néhai Műszaki Életről, nem 
reagált viszont senki a Modernizációs Charta 1997- 
re. Ezt MARX György, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat elnöke küldte meg az egyesületeknek janu
árban, a chartát eredetileg aláírók, azaz valószínű
leg megfogalmazói vagy tizenöten vannak (a négy
oldalnyi szöveg a Titkárságon megtalálható, bár 
más forrásból is minden bizonnyal hozzá lehet jut
ni). Feltehetőleg tudat alatt hat rám az értekezletek 
légköre, ugyanis néhányan érzésem szerint kicsit 
szintén félreviszik a szót, és egyesületükről, ren
dezvényeikről tartanak ismertetőt.

Egy korábbi beszámolómban utaltam már tevékeny
ségem hályogkovácsi jellegére. Nem tudom, szabad-e 
ennyire eltérnem a tárgytól és nem tudom, illik-e egy 
beszámolónak ennyire nem-tárgyilagosnak lenni. Re
mélem, azért sajtóperre nem fog sor kerülni.

Verő László
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