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Elôadó ülések, rendezvények:
November 30.
Cserti József (ELTE Komplex Rendszerek Fizikája
Tanszék)

A szivárvány fizikája: a geometriai optikától az atom-
fizikai egyenletekig.

December 7.
MMT 2006. évi évzáró ülése

➣ Radics Kornélia: Dr. Hille Alfréd életútja, munkássága
(cikk a 23. oldalon)

➣ Tagtársak köszöntése
➣ Kötetlen beszélgetés, büfé

Kedves Tagtársunk!
Felhívjuk szíves figyelmét arra a törvénybe iktatott

jogára (1996. évi CXXVI. törvény), hogy jövedelemadójá-
nak 1%-át az Ön által megjelölt közcélú intézmény javára
átutaltassa az Adóhivatallal.

Értesítjük, hogy a Magyar Meteorológiai Tásaság is jogo-
sult az ilyen adóátutalások fogadására. Arra bátorítjuk, hogy
adójával a Magyar Meteorológiai Társaságot támogassa.

2006-ban Társaságunkhoz 374.196.- forint támogatás
érkezett Önöktôl. Támogatásukat nagyon köszönjük, és
reméljük, hogy idén is az MMT-nek ajánlja fel jövedelem-
adója 1 %-át.

A tagdíjak ma már a Társaság mûködési kiadásainak
csak a töredékét fedezik, a mûködési kiadásokra megsze-
rezhetô állami és alapítványi támogatások nagysága pedig
évrôl évre csökken. Minden kiegészítô támogatást
tudományos közéletünk gazdagítására tudunk fordítani.

A jövedelemadó 1%-áról való rendelkezés módja: az
adóbevallási egységcsomag tartalmazza azt az ûrlapot
amelyen a rendelkezést meg lehet tenni a kedvezményezett
adószámának és nevének feltüntetésével. 

Emlékeztetôül az MMT adatai:
Magyar Meteorológiai Társaság

1027 Budapest, Fô u 68.
Adószám: 19815826-2-41

A rendelkezést külön borítékba kell zárni, a boríték tetejére
rá kell írni az Ön adatait. (Az APEH a kedvezményezettel
nem közli, kitôl származik az átutalás.)

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezetô: Maller Aranka

Rendezvényeink 2006. november 1–december 31 között

A harmadik meteorológus
évfolyam tagjai, azaz az 1956-
ban végzettek vehették át
jubileumi oklevelüket 2006.
október 25-én az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Díszter-
mében az Egyetem téren. Az
aranyokleveleket az ELTE újon-
nan megválasztott rektora, 
Dr. Hudecz Ferenc vegyészpro-
fesszor adta át az Egyetemi
Tanács nyilvános ülésén, ahol
jelen voltak az egyetemi karok
vezetôi, közöttük Dr. Micha-
letzky György matematikapro-
fesszor, a TTK dékánja.

Szerkesztôségünk nevében jó
egészséget és további sok sikert
kívánunk az újabb aranyokleve-
les meteorológusoknak.

Gyuró György

Aranyoklevelek átadása az ELTE-n


