
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 geoka- 
barét 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 világ- 
hálózaton” 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 Vándorgyű- kozó egyik ajánlásaként adjuk közre az alábbi fel
léssel egyidőben tartott, a környező országok geofizi- hívást: 
kai egyesületeinek elnökei számára szervezett talál-

GEOFIZIKAI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
Számottevő igény van különböző vállalatok, in- utazási távolságok olyan előnyök, melyek egy tan- 

tézmények és egyének részéről a megfizethető árú folyam költségeit az erre szakosodott cégek árainál 
(általában 3—5 napos) szakmai továbbképzésekre. A alacsonyabbá tehetik. A tanfolyamok ajánlott nyelve 
szerényebb elhelyezési és szállásköltségek, a kisebb
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az angol. Előadók a szakmai egyesületük előzetes 
ajánlása alapján pályázhatnak tanfolyam tartására.

Mind a jövőbeli lehetséges előadóktól, mind a 
továbbképzések iránt érdeklődő lehetséges hallga
tóktól kérjük az alábbi ajánlatokat:

— Kérjük a különféle geofizikus szakértők aján
latait, akik vállalnák Appeal to different ex- 
perts to prepare and offer 3—5 napos tan
folyamok kidolgozását és megtartását olyan 
közérdeklődésre számot tartó témákban, me
lyek a geofizika élvonalát képviselik. Az elő
adások szakmai színvonalára és a hallgatók 
számára kiosztandó írásos segédanyagok és 
gyakorlati példák jó kidolgozására az elő
adónak nagy figyelmet kell szentelnie.

— Kérjük a továbbképzések iránt érdeklődő szé
lesebb szakmai közösségek tagjait (különféle 
geofizikus egyesületeket, vállalatokat, intéz
ményeket és magánszemélyeket), hogy ajánl
janak szakmai továbbképzésekre megfelelő

nek, korszerűnek, érdekesnek tartott 
témákat.

A tanfolyamok megszervezési joga általában az 
előadó anyaegyesületét illeti, de ez a jog átadható 
más egyesületnek is. A tanfolyamokat „non-profit”, 
vagy „szerény profit” alapon kellene megszervezni. 
Az előadókat megilleti a tiszteletdíj és a költség- 
térítés.

Az előadói ajánlatokat és a hallgatói témaajánla
tokat Miroslav STARCEVIC úr címére kérjük kül
deni, aki vállalta az erőfeszítések koordinálását. 
Címe:

prof. M iroslav STARCEVIC
Society of Geophysical Exploration
Kneza Milosa 7, 11000 Belgrade, YU
tel.: (381-11)345 972
fax: (381-11)335 539
E-mail: estarcem@ubbg. etf. bg. ac. yu

Késmárky István

A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 
FELHÍVÁSA A 36 ÉVEN ALULI FIATAL KUTATÓKHOZ ÉS VEZETŐIKHEZ

Kedves Kollégák! visszaszerzési nehézségeit illetően). Ez ellen
úgy védekezünk, hogy megkérjük a munkál-

Kuratóriumunk 1996. október 28-i ülésén öröm
mel állapította meg, hogy az Alapítvány hétéves 
működése alatt egyetlen ifjú MGE-tagtársunk kül
földi tanulmányútjával, külföldi konferencián való 
részvételével kapcsolatos kérelmét sem kellett eluta
sítanunk. Az elbírálásnál azonban mégis vannak 
gondjaink.

A kérelmek beadásának elvi és formai követel
ményeit már közöltük a Magyar Geofizika hasábjain, 
de ezeket a kérelmezők a legritkább esetben tartják 
be. Ezek az alapfeltételek pedig fontosak az alábbiak 
miatt:

— A munkahelyi javaslat a szakmai érték el
bírálásán túl arra is garancia, hogy az illető 
pályázó nem hoz nyilvánosságra hivatali, ál
lami stb. titkot.

— A költségtervezet szolgál a pénzügyi, adó- és 
hasonló szabályok betartásának alapjául, és 
lehetőséget ad annak felmérésére is, hogy a 
konferencián való részvétel teljes anyagi fe
dezete összejön-e, ha a mi támogatásunk is 
realizálódik, vagy sem. (Sajnos, van szomorú 
tapasztalatunk a meg nem valósult program
hoz adott támogatásunk összegének keserves
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tatókat, előlegezzék meg az Alapítványunk 
által megszavazott összeget és azt utólag, 
megfelelő számlával hívják le.

— A kedvezményezett kutatók munkáltatóitól 
kapott számláknak azonban hűen kell tük
rözni, hogy kinek az utazásával kapcsolatban, 
milyen konferenciára, konkrétan milyen költ
séget vállalunk át részben vagy egészben (uta
zás, szállás, konferencia részvételi díj stb.). 
Ez azért lényeges, mert a napidíj adóköteles, 
amivel lehetőség szerint nem kívánunk fog
lalkozni. (A beérkezett számlák egy része név 
nélkül és egyszerűen csak „konferencia-költ
ség” címen érkezik).

— A kedvező elbírálásnak természetesen alap- 
feltétele, hogy a konferenciára utazónak az 
előadását a rendezőbizottság elfogadja. Erről 
írásos igazolást kérünk. Itt azonban nyoma
tékosan hangsúlyozzuk, hogy ezt az igazolást 
a kérelem beadásakor még nem feltétlenül kell 
mellékelni. Nélküle ugyan csak feltételesen 
szavazzuk meg a támogatást, de általában csak 
így biztosítható, hogy a beadvány időben 
megérkezzen.
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