
A Debreceni Egyetem Agrár- és Mû-

szaki Tudományok Centrumának új

konferenciatermében került sor 2007.

október 16-án arra az ünnepségre, ame-

lyen Szász Gábor professzor urat kö-

szöntötték, aki szeptember 28-án ünne-

pelte 80. születésnapját.

Öt évvel korábban az Agrártudomá-

nyi Centrum konferencia szervezésével

köszöntötte az akkor 75 éves ünnepel-

tet. A közel száz fôs közönség elôtt

elhangzott elôadások anyaga külön

kötetben is megjelent (Jávor A. szer-
kesztô, 2003). A mostani ünnepségre

meghittebb és bensôségesebb hangu-

latban került sor. A konferenciaterem-

ben most csak egy-két fô képviselte

azokat az intézményeket, ahol az ünne-

pelt tevékenykedett, illetve azokat a

szakterületeket és tudományágakat,

ahol az ünnepelt – munkássága révén –

beírta magát a történelem-könyvek 

lapjaira. Jelen voltak így az Agrártu-

dományi Egyetem utódjának, a Debre-

ceni Egyetem Agrártudományi Centru-

mának vezetôi, a társegyetemek pro-

fesszorai, az agrometeorológia, a nö-

vénytermesztés és az ökológai vezetô

kutatói, valamint az Országos Mete-

orológiai Szolgálat és a Magyar Mete-

orológiai Társaság vezetô tisztviselôi.

A mintegy 40 fôs rendezvénytermet

így is megtöltötték az ünneplôk.

A rendezvényen három tudományos

elôadás hangzott el. Major György
akadémikus a környezeti elôrejelzé-

sekrôl beszélt, Búvár Géza, a nádud-

vari Kukorica és Iparnövény Termelési

Egyesülés (KITE Zrt.) vezérigazgatója

a szántóföldi öntözéssel szembeni mai

követelményeket mutatta be, Antal
Emánuel, az OMSZ ny. elnöke pedig

összefoglalta, hogyan járulnak hozzá

az agrometeorológiai kutatások ered-

ményei a modern növénytermesztés

fejlesztéséhez. Az elôadások után

elôbb Nagy János prorektor, centrum-

elnök köszöntötte az ünnepeltet, majd

tanítványok és munkatársak követték

egymást. Köszöntôt mondott az elô-

adókon kívül többek között Cselôtei
László akadémikus, a gödöllôi Szent

István Egyetem emeritus professzora,

Tar Károly, a Debreceni Egyetem

Meteorológiai Tanszékének vezetôje és

Dunkel Zoltán, az OMSZ elnöke. Régi

emlékeket idézett fel köszöntôjében

Berényi Dénes akadémikus, a deb-

receni Atommagkutató Intézet emeri-

tus professzora, aki gyermekfejjel

féltékenyen figyelte, hogyan egyen-

gette édesapja, a Meteorológiai Tan-

szék vezetôje a két fiatal aspiráns,

Justyák János és Szász Gábor életútját.

A Magyar Meteorológiai Társaság

nevében Major György elnök,

Ambrózy Pál társelnök, Pusztainé
Holczer Magdolna ügyvezetô titkár és

Gyuró György fôtitkár adtak át

jelképes születésnapi ajándékot az

ünnepeltnek, aki hosszú évekig volt az

MMT elnöke, a 2006-os tisztújító köz-

gyûlés óta pedig tiszteletbeli elnök.

Szerkesztôségünk nevében is továb-

bi jó egészséget és sikereket kívánunk!

(A Légkör szerkesztôsége nyugál-
lományba vonulásának évében interjút
készített Szász Gáborral /Ambrózy,
1997/.)
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A 80 éves Szász Gábor professzor 
köszöntése

(Gerô Tamás felvétele)

A köszöntô napjára 
egy 90 oldalas 

kiadvány jelent meg 
a Debreceni Egyetem

Agrártudományi
Centruma kiadásában
„Természeti energiák
használata és szolgál-

tatása a társadalomnak”
címmel, melyben az
elhangzott elôadások
szövege, az ünnepelt
életrajza és számos
fénykép található.


