
L a p u n k  m e g je le n é s é t  tá m o g a tjá k :

Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Talán szokatlan, hogy ez a cím nem egy cikk 
végén jelenik meg, hanem önállóan. Ennek oka 
az, hogy szeretnénk az egész tagság előtt is 
köszönetét mondani jogi tagjainknak, 
támogatóinknak az 1997-ben nyújtott segítségért. 
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy anyagi 
támogatás vagy egyéb kedvezményes 
szolgáltatások igénybevétele nélkül Egyesületünk 
működésképtelenné válna. A különböző 
pályázatokon elnyerhető vagy a MTESZ-től 
kapott összeg éves működési költségünknek csak 
töredékét fedezi, a többit más forrásokból kell 
előteremtenünk. Ezen források között igen 
jelentős a jogi tagjaink által fizetett tagdíj, a jogi 
tagjaink vagy más intézmények által nyújtott 
anyagi támogatás és — jobb szó híján — 
„természetbeni” segítség. Álljon itt azon 
intézmények névsora, amelyeknek köszönettel 
tartozunk:

J o g i ta g o k
Blue Star 95 Kft.

ELGOSCAR International Kft. 
GEOINFORM Kft.

GEOPARD Kft.
GEOPOLITA Kft.

Geofizikai Szolgáltató Kft.
MÓL Magyar Olaj- és Gázipari 

Részvénytársaság.
T ám ogatók

COASTAL Magyarország Kft.
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 

Intézet
Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és 

Geofizikai Kutató Intézete 
Miskolci Egyetem

és minden tagtársunk, aki az Egyesületnek ajánlotta 
fel jövedelemadójának 1%-át.

Pályi András 
elnök

KÉT KÉRÉS

Örvendetesen növekszik azon tagtársaink száma, 
akiket — többnyire munkahelyükön — elektronikus 
postai úton is el lehet érni. Ennek előnyeit nem kell 
felsorolnunk, aki használja, tudja, milyen könnyen 
lehet egy levelet vagy akár egy dokumentumot 
egyszerre sok helyre is elküldeni. Ezért merült fel 
az az ötlet, hogy a Magyar Geofizika hasábjain 
megjelentetünk egy kis elektronikus postai

címjegyzéket és azt, természetesen, időről időre 
felújítjuk, kibővítjük. Szeretnénk azonban elkerülni 
azt, hogy olyanok címe is nyilvánosságra kerüljön, 
akik erre nem tartanak igényt. Az ilyen nyilvános 
címlistáknak ugyanis vannak veszélyei is.
Bizonyára közismert, hogy megjelentek az 
elektronikus postai úton terjesztett vírusok, amelyek 
egyrészt az üzenet elolvasásakor azonnal pusztítani
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kezdenek az adott számítógépben, de ezenfelül az 
ott található cím jegyzék alapján újabb gépekbe jut 
el a fertőzés lehetősége. Ezzel senkit sem akarunk 
elriasztani, csak felhívni a figyelm et erre a 
veszélyre (több olyan levelet is kaptunk, amelyben  
ezt kérték).

Kérésünk tehát a következő: aki élni kíván a 
lehetőséggel, küldje el cím ét az Egyesület 
Titkárságára, esetleg megadva azoknak a névsorát 
is, akiket a megadott címen szintén el lehet érni, de 
külön címük nincsen. Ha elegendő cím  gyűlik  
össze, akkor a lapban külön oldalon fogjuk 
megjelentetni, hogy onnan ki lehessen venni a 
kényelm esebb használat érdekében.

Másik kérésünk már az 1998. évi közgyűléshez 
kapcsolódik. Minden tagtársunk javasolhatja az 
előző számban megjelent Alapszabály módosítását, 
javítását. A  javaslatok összegzése a következő évi 
elnök feladata, ezért azt kérjük, hogy ilyen tárgyú 
leveleiket, faxaikat vagy elektronikus postai 
üzeneteiket HEGYBÍRÓ Zsuzsanna alelnöknek  
küldjék, akár az Egyesület Titkárságára, akár az 
ELGI-be.

Tagtársaink segítségét mindkét ügyben előre is 
köszönjük.

A z Elnökség nevében

András elnök

FELHÍVÁS MÚZEUMLÁTOGATÁSRA

EÖTVÖS Loránd születésének közelgő 150. évfordulójára az Eötvös Loránd G eofizikai Intézet, 
mint a nagy tudós hagyatékának egyik gondozója megnyitotta az

EÖTVÖS LORÁND-MÚZEUMot

azIN T E R N E T -en .

A  m ú zeu m  cím e:

http://www.elgi.hu/museum/

A múzeumban eredeti dokumentumok, műszerek és szem élyes tárgyak bemutatásával 
áttekintő képet kívánunk adni Intézetünk alapítójának és névadójának életéről és 

munkásságáról magyar, illetve angol nyelven.

A múzeum berendezői: SŐRÉS László, S z a b ó  Zoltán és KÖRMENDI Alpár.

Tisztelettel várjuk látogatásukat.

Dr. Bodoky Tamás, 
az ELGI igazgatója
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