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Elôadó ülések, rendezvények:
November 14.

Kutatási irányzatok napjaink hazai meteorológiájában
címû egész napos tudománynapi konferencia  (MMT Deb-

receni Csoport rendezvénye)

November 22–23.

33. Meteorológiai Tudományos Napok 
Téma:  A levegôkörnyezet állapota: ökológiai kölcsönhatá-

sok és egészségügyi kockázatok

November 29. 

A Róna Zsigmond Ifjúsági Kör rendezvénye

A Róna Zsigmond Ifjúsági Kör új vezetôségének

megválasztása 

Elnök: Kern Anikó  Titkár: Horváthné Hágel Edit

Hirsch Tamás (2006. évi Róna díjas)

Téli magyarországi nagy csapadékos helyzetek

vizsgálata és elôrejelzése

Breuer Hajnalka (2007. évi Hille díjas)

A tényleges párolgás és a talajvízkészlet klima-

tológiai modellezése Magyarországon

December 13.

MMT 2007. évi évzáró ülése

Szász Gábor: Élet a MTESZ égisze alatt

Mezôsi Miklós: Évfordulóink

Tagtársak köszöntése

Kötetlen beszélgetés, büfé

Kedves Tagtársunk!

Felhívjuk szíves figyelmét arra a törvénybe iktatott jo-

gára, hogy jövedelemadójának 1 %-át az Ön által megjelölt

közcélú intézmény javára átutaltassa az Adóhivatallal.

Értesítjük, hogy az MMT is jogosult az ilyen adóátutalá-

sok fogadására. Arra bátorítjuk, hogy adójával a Magyar
Meteorológiai Társaságot támogassa.

2007-ben Társaságunkhoz 248.225 Ft támogatás érke-
zett  Önöktôl. Támogatásukat nagyon köszönjük, és remél-

jük, hogy idén is az MMT-nek ajánlja fel jövedelemadója

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 tete-

jére rá kell írni az Ön adatait. (Az APEH a ked-

vezményezettel nem közli, kitôl származik az átutalás.) 

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezetô: Maller Aranka

Rendezvényeink 2007. november l. – december 31. között

KITÜNTETÉS

A Mûszaki és Természettudományi Egyesületek

Szövetsége (Társaságunk ernyôszervezete) 2007

novemberében MTESZ Emlékéremmel tüntette ki

dr. Maller Arankát, az MMT titkárát. Neve nem csak

szakmai körökben ismert, hiszen sok-sok éven

keresztül a rádióhallgatók is hallhatták hangját a

Krónikákban és a körzeti idôjárásjentésekben.

Kezdettôl fogva ô a rovatvezetôje az MMT Híreknek

lapunk hasábjain. Odaadó szakmai és egyesületi

tevékenysége mellett a tudományos népszerûsítés

terén is igen aktív.

Kitüntetéséhez ezúton is gratulál

Az MMT Elnöksége

❀
Bodolai Istvánné

80 éves

Egykori pályatársai, munkatársai, tanítványai

köszöntötték október 30-án dr. Bodolai Istvánné

Jakus Emmát 80. születésnapja alkalmából.

Az OMSZ-ban megtartott baráti összejövetelen

dr. Dunkel Zoltán köszöntötte az ünnepeltet,

kiemelve a mezoszinoptikai és csapadékszinoptikai

kutatások terén elért elévülhetetlen eredményeit.

Számos tanulmány, nagyobb kiadvány tanúskodik

Emmike fáradhatatlan, odaadó tevékenységérôl, és

reméljük, hogy ilyenekkel a jövôben is gazdagítani

fogja hazai szakirodalmunkat.

Ambrózy Pál


