
a kapcsolatteremtésnek egy másik lehetséges módja 
az a Newsletter, amiről Franz X. FÜHRERnek ebben 
a számban közölt levele szól. Ahhoz, hogy a News
letter rólunk valós képet adjon, tagtársaink segít

ségére van szükség. A levélhez fűzött kommentárt 
itt is megismétlem: ha kapunk híreket, azokat kész
séggel továbbítjuk.

Verő László

GhBUDAPEST

AZ EAGE HÍREI

1996. június 27-én Franz X. FÜHRER, az EAGE 
előző elnöke és jelenlegi alelnöke az alábbi levelet 
küldte Egyesületünknek:

„Kedves kollégák,
mint azt a társult egyesületekkel való amszterdami 

találkozónkon bejelentettük és kifejtettük, az EAGE 
megkísérli javítani a kapcsolatot velük és közöttük.

Ennek elérésére egyik kísérletünk az EAGE News
letter elindítása. Tervünk az, hogy kezdetben ne
gyedévenként, négy oldalon a First Breakben hírt 
adunk a társult egyesületek és az EAGE-bizottságok 
tevékenységéről, valamint lehetőséget adunk a tár
sult egyesületeknek arra, hogy bemutatkozzanak, 
álláspontjukat megismertessék a szélesebb nyilvá
nossággal stb. Ezért arra kérjük Önöket, hogy küld
jék meg nekünk a társulási megállapodásunkban 
említett jelentést tevékenységükről.

Ezenfelül azt is tervezzük, hogy ezt a négy oldalt 
különlenyomatként is kinyomtatjuk és elküldjük a

társult egyesületeknek, hogy betehessék saját folyó- 
ixatukba tagjaik számára, ha így kívánják. A News- 
lettert ingyenesnek gondoljuk. Hiszünk abban, hogy 
ez jó  eszköz egymás megismerésére és különösen 
fontos azon kollégáink számára, akik pénzügyi prob
lémák miatt jelenleg nem lehetnek egy nagyobb nem
zetközi szervezet tagjai.

A Newsletter sikere az Önök támogatásától függ 
és reméljük, hogy tájékoztatnak minket tevékeny
ségükről. Kérem, ne habozzanak elküldeni nekünk 
közleményeiket.

És kérem, minél előbb értesítsenek arról, hogy 
hány példányt szeretnének kapni tagjaik közötti ter
jesztésre. Úgy tervezzük, hogy az első szám 1997 
januárjában fog megjelenni.

Tevékeny részvételükkel a földtudományok tudó
sainak és mérnökeinek közösségét támogatják. ”

A kérés tehát minden tagtársunkhoz szól. Arra 
pedig, hogy mit lehet megtárgyalni, példa lehet a
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First Break augusztusi számában megjelent olvasói 
levél. Egy, neve alapján feltehetőleg angol és mon
danivalója alapján valószínűleg az olajiparban dol
gozó geofizikus kifogásolta, hogy a következő 
EAGE konferencia Genfben lesz. Szerinte az lenne 
a helyes, ha minden tíz évből kilencben olyan ország
ban lenne a konferencia, amely az Északi-tenger 
partján fekszik. A levélre Franz X. FÜHRER vála
szolt. A Magyar Geofizika szerkesztősége készség

gel segít a közlemények elkészítésében, kiküldé
sében.

Végül lenne egy személyes kérésem is. Ugyan
csak a First Break tervezi, hogy az EAGE tiszt
ségviselőitől — előre megadott sorrendben — meg
jelentet egy-egy cikket, tetszőleges témáról. Nekem 
még van időm, csak jövőre kerülök sorra. Ha van 
valakinek egy jó ötlete, hogy én miről írjak, ne 
titkolja, hanem árulja el nekem is.

Verő László

ÁLLÁSLEHETŐSÉG FIATAL SZAKEMBEREKNEK

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI, 1145 Budapest, Kolumbusz utca 17-23., 
telefon: 252-4999) az olyan frissen vagy néhány éve végzett szakemberek számára, akik szívesen 
dolgoznának az obszervatóriumi munkákat is magukban foglaló általános geofizikai kutatások, illetve az 
esetenként terepi munkával is járó alkalmazott geofizikai kutatások terén,

álláslehetőséget kínál.

Az alkalmazás feltétele szakirányú — geofizikusi, geofizikus mérnöki, geológusi, fizikusi, matematika- 
fizika szakos tanári stb. — diploma. Előnyt jelent doktori képzésben történt részvétel, idegen nyelvből, 
illetve nyelvekből szerzett állami nyelvvizsga és a diplomát kiadó egyetem, illetve tanszék jó véleménye.

Az Intézet költségvetési szerv, alkalmazottai közalkalmazottak, így kutatói kereseti lehetőségeit a 
közalkalmazotti bértáblázat határozza meg.

Az érdeklődők keressék JÁNVÁRI Jánost, a Kutatásszervezési Főosztály vezetőjét (384-2113), 
HEGYMEGI Lászlót, a Földfizikai és Obszervatóriumi Főosztály vezetőjét (384-3302), és/vagy TAKÁCS 
Ernőt, a Geofizikai Kutatási Főosztály vezetőjét (383-6533).
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