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az egészség”, „Földtudományi oktatás, ismeretterjesztés és élethosszig tartó tanulás”, valamint 
„Az emberiség szolgálatában: alkalmazott földtudományok”. 

A szekcióüléseken 49 előadás hangzott el, amelyeket nagy érdeklődéssel hallgatott az 
általában jelenlévő 30-40 fő. A plenáris és a szekciókban elhangzott szóbeli előadások 
szüneteiben, valamint az előadások után megtekinthető volt 30 db kiállított poszter. Az 
előadások és a poszterek mind tematikában, mind pedig a kivitelezés módjában igen 
változatosak voltak.  

A rendezvény ünnepi aktusaként, a HUNGEO „Tiszteletbeli Tagjává” avattuk dr. 
Komlóssy Györgyöt, a HUNGEO egyik alapító tagját, laudációját dr. Dudich Endre tiszteleti 
tagtársunk mondta.  

A HUNGEO záró értékelő ülésén dr. Wanek Ferenc „Elismerő oklevelet” adott át dr. 
Götz Endrének, az egykori, kolozsvári Bolyai Tudományegyetem ma is köztünk lévő 
oktatójának, aki rendezvényeink rendszeres résztvevője és előadója.  

A rendezvény záró ülésén kiosztásra került a fiatalok számára kiírt HUNGEO 2008 
Poszter-díj, amit a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium csapata nyert meg 4 poszterrel. E 
középiskolás csapat rendszeresen részt vesz rendezvényeinken.  

Rendezvényünk augusztus 23-24 között, egy 2 napos szakmai kirándulással fejeződött 
be. Kirándulásunk a következő útvonalat járta be: Budapest-Dobogókő-Visegrád-Esztergom-
Párkány-Mohi-Léva (1. nap), majd Léva-Garamszentbenedek-Körmöcbánya-Selmecbánya-
Ipolyság-Budapest (2. nap).  

A kétnapos kiránduláson 42 fő vett részt, amelyen a gazdag és színvonalas szakmai 
programot, jó időjárás és jó hangulat egészítette ki.  
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A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet a Hille Alfréd Pályadíj 
elnyerésére 

 
 A Hille Alfréd Pályadíj célja az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
bemutatott meteorológiai tárgyú dolgozatok, valamint az egyetemi szakdolgozatok, ill. 
diplomamunkák legjobbjainak jutalmazása. 
 
 A Hille Alfréd Pályadíj elnyerésére azok pályázhatnak, akik a beadási határidőt 
megelőző 12 hónapban meteorológiai tárgyú dolgozattal részt vettek az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián, vagy meteorológiai tárgyú egyetemi szakdolgozatot, ill. 
diplomamunkát védtek meg valamelyik magyar felsőoktatási intézményben. A Hille Alfréd 
Pályadíj összege 50.000,- Ft. 
 
 Pályázni a pályázati Adatlap kitöltésével és az eredeti dolgozat egy példányának 
beküldésével lehet. Az adatlapot és a dolgozatot tartalmazó lezárt borítékot a Magyar 
Meteorológiai Társaság Titkáráságra kell eljuttatni postán vagy személyesen. (Cím: Budapest, 
II. ker., Fő u. 68. Postacím: 1371 Budapest, Pf. 433.) 
 
Beadási határidő: 2008. szeptember 30. 
 
Az Adatlap az MMT internetes oldalairól is letölthető. Cím: http://mmt.met.hu
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