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Egykori tanítványok, többek között dr.
Tasnádi Péter, a TTK tanulmányi dékán-
helyettese és az utánpótlást jelentô ifjú
meteorológusok népes csapata gyûlt 
össze 2006. október 13-án az ELTE
TTK Kari Tanácstermében, ahol dr.
Felméry Lászlót, a Meteorológiai Tan-
szék nyugalmazott egyetemi docensét
köszöntötték, aki július 17-én töltötte be
75. életévét.

A rendezvény elején dr. Bartholy Ju-
dit egyetemi tanár, a Meteorológiai Tan-
szék vezetôje köszöntötte az ünnepeltet,
aki 1991-es nyugdíjazásáig közel 40
éven át volt egyetemi oktató, így tanára
meteorológusok egymást követô gene-
rációinak és több mint kétezer biológia-
földrajz szakos egyetemistának. A fény-
képekkel illusztrált köszöntôben mind
az oktatói, mind a kutatói pályafutásnak
megismerhettük legfontosabb állomása-
it, de bepillantást kaphattunk a családi
háttérbe is. Ezek után az egykori tanítvá-
nyok tartottak elôadást három olyan te-
rületen (mikrometeorológiai mérések,
humán-biometeorológia és statisztikus
klimatológia), ahol Felméry tanár úr is
tevékenykedett aktív pályafutása során.
Az elôadások a következôk voltak: Wei-
dinger Tamás: Mikrometeorológiai mé-
rések Erdôháttól Kelemenszékig; Fejes
Edina, Fülöp Andrea és Gácser Vera:
Orvosmeteorológiai tevékenység az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálatnál –
múlt, jelen, jövô; Konkolyné Bihari Zita,
Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás és
Szalai Sándor: Magyarország néhány
éghajlati jellemzôjének bemutatása új
matematikai statisztikai eszközök alkal-
mazásával. Az elôadások után dr.
Dunkel Zoltán, az OMSZ elnöke, Hor-
váth Csaba ezredes, a Magyar Honvéd-
ség Meteorológiai Szolgálatának szol-
gálatfônöke, dr. Koppány György, a
Szegedi Tudományegyetem Éghajlatta-
ni Tanszékének nyugalmazott tanszék-
vezetô egyetemi tanára, és a geográfu-
sok nevében dr. Gábris Gyula, az ELTE
Természetföldrajzi Tanszékének tan-
székvezetô egyetemi tanára mondott

köszöntôt. Felméry tanár úr zárszavában
megköszönte az üdvözlô szavakat, ki-
emelte, mennyire fontos számára, hogy
az egykori tanítványok eredményesen
dolgoznak, és meg-
haladták tanárukat,
majd felidézte két
egykori munkatársa,
barátja, Rákóczi Fe-
renc professzor és
Makainé Császár
Margit tanárnô emlé-
két. Az elôadóülést
követô baráti beszél-
getés során a jelen-
lévôk nagy érdek-
lôdéssel hallgatták
Felméry László és
Vissy Károly vissza-
emlékezését az 50
évvel korábbi októ-
berre, amikor 23-án
együtt gyülekeztek
az egyetemisták,
köztük Vissy Károly
is, és a tanárok, köz-
tük Felméry László
is, hogy részt vegye-
nek a békés tüntetés-
ben.

Szerkesztôségünk nevében további jó
egészséget és sok sikert kívánunk
Felméry tanár úrnak!

Gyuró György

Felméry László köszöntése 
75. születésnapja alkalmából

Dunkel Zoltán, Vissy Károly, Felméry László, Gábris Gyula, Tasnádi Péter és Horváth Csaba

KITÜNTETÉSEK

A Katonai Meteorológia Napja alkalmából 2006.
augusztus 12-én dr. Szekeres Imre a Magyar
Köztársaság Honvédelmi minisztere

I. osztályú  „Honvédelemért” 
kitüntetô címet adományozott

dr. Dunkel Zoltánnak,
Buránszkyné Sallai Mártának és

dr. Bonta Imrének.

Ugyanekkor Sági János vezérôrnagy az

Országos Meteorológiai Szolgálat részére

„az MH Légierô Parancsnokság és alárendelt
katonai szervezetei érdekében végzett áldozatos,
segítôkész munkája elismeréséül”

Emlékplakettet
adományozott.


