
Lapunk a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé 
lapítvány támogatásával jelenik meg.A

ÖRÖMMEL JELENTJÜK ÚJABB TAGTÁRSUNK KITÜNTETÉSÉT
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Őszintén gratulálunk!

Tisztelt Kollégák !

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 1993-as 
közgyűlésén, illetve az azt megelőző levélszavazást 
követően ért az a megtiszteltetés, hogy tisztelt kol
légáim rám bízták az Egyesület lapjának, a Magyar 
Geofizikának a szerkesztését. A megelőlegezett bi
zalmat az elmúlt három év során igyekeztem kiérde

melni és talán ezen igyekezetem elismerésének is 
tekinthetem, hogy most, 1996-ban, a hároméves 
választási ciklus lejártával, főszerkesztői megbíza
tásomat újabb három évvel meghosszabították. A 
bizalmat és a benne rejlő elismerést Egyesületünk 
minden tagjának köszönöm.
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Egy lap sikerét vagy éppen sikertelenségét azon
ban nem egyetlen ember munkája és erőfeszítései 
határozzák meg, ezért most, az egyesületi választási 
ciklusforduló alkalmából úgy érzem, néhány szóval 
ki kell térnem arra, hogy

kiknek is köszönhető a Magyar Geofizika 
jelenlegi színvonala és formája?

Természetesen, mindenekelőtt a cikkek szerzői
nek! Hiszen a leggondosabban szerkesztett lap is csak 
üres kagylóhéj lenne a megfelelő tartalom nélkül. 
Köszönet illeti. ezért a szerzőket, akik elfogadták 
magyar nyelvű lapunkat megfelelő publikációs fó
rumként és benne közölt dolgozataikkal megterem
tették és fenntartják a lap színvonalát és elismert
ségét.

Köszönet illeti az Egyesület azon jogi tagjait, akik 
biztosítják a lap megjelentetésének anyagi hátterét. 
Ez a köszönet elsősorban a MÓL Rt.-nek, mint a lap 
legfőbb támogatójának szól, de meg kell itt emlí
tenem a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézetet is, amely — bár konkrét forintokkal nem 
teheti —, de nem kevés, konkrét forintokban is jól 
mérhető munkával járul hozzá a lap működtetéséhez.

Köszönet illeti még a Pro Renpvanda Cultura 
Hungáriáé Alapítványt, amely minden szakmai ér
dek nélkül, egyszerűen mint a magyar kultúra részét 
támogatja lapunkat.

Köszönet illeti a leköszönő szerkesztőbizottság 
tagjait: dr. ÁDÁM Oszkárt, dr. FERENCZY Lászlót, 
Kakas Kristófot, dr. Kis Károlyt, Verő Lászlót és 
ZELEI Andrást. Ők képviselték különböző terüle
teken a lapot és a szerkesztőség szakmai problémái
val is mindig hozzájuk fordulhatott. Hároméves

munkájukat megköszönöm a saját nevemben, va
lamint a szerkesztőség, a kiadók és az Egyesület 
teljes tagságának nevében is.

Végül, de nem utolsósorban szólnom kell azokról, 
akik ténylegesen készítik a lapot. Köszönet illeti (a 
legszigorúbb steineri kritériumok szerint is robusz
tus) TÓTH Lajos szerkesztő urat, aki nem lankadó 
igyekezettel próbál egységes lapot csinálni a bábeli 
forma- és formátumzavarban érkező szövegekből és 
el nem fogyó türelemmel gyomlálja főszerkesztő
jének (csak remélem, hogy nem túl robusztus) he
lyesírási hibáit.

Köszönet illeti a kiadói munkát végző Hegybíró 
Zsuzsannát és munkatársait, akiknek a lap végső 
megjelenési formáját köszönhetjük. Zsuzsának még 
külön is köszönjük szívós harcát a nyomdákkal a 
forintokért és a minőségért.

Mint a Magyar Geofizika újraválasztott főszer
kesztője, szeretném egyúttal bejelenteni, hogy meg
alakult a lap új, 1996—99-es választási ciklusra 
szervezett szerkesztőbizottsága, amely egyben a Ma
gyar Geofizikusok Egyesületének hivatalos szer

kesztőbizottsága is. A bizottság tagjai: TÓTH Lajos 
szerkesztő, dr. ACZÉL Etelka, dr. Ferenczy Lász
ló, KAKAS Kristóf, dr. SZARKA László, dr. VÁR
HEGYI András és VERŐ László tagok.

Bodoky Tamás
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