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Elôadó ülések, rendezvények:
2008. augusztus 28-30 között Pécsett került sor az MMT

XXXII. Vándorgyûlésére az MTA Pécsi Területi Bizottság
Székházában.
Az alábbi témákban hangzottak el elôadások: 

Aktuális klimatológiai kérdések különös tekintettel a
mediterrán hatásokra
A katonai meteorológia aktuális kérdései
Agrometeorológiai kutatások Keszthelyen
A NEFELA  (jégesô elhárító) tevékenységének be-
mutatása
Béll Béla emlékülés

(A rendezvény részletes bemutatásáról ebben a számban
olvashatnak.)

2008. szeptember 25.
Prof. Dr. Detlev Möller (Brandenburg)

On the History of the Scientific Exploration of Fog,
Dew, Rain and Other 
Atmospheric  Waters

(A Levegôkörnyezeti Szakosztály rendezvénye)

Köszönet az 1 %-ért!

Az 1996. évi CXXVI. törvény feljogosította az adózó
állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át

az általuk megjelölt közcélú intézmény javára átutal-
tathassák az APEH-hel.

Örömmel jelentjük, hogy a 2007. évi bevallásában
Társaságunknak ajánlott adójának 1%-ából ez évben
354.840 Ft-ot  utal át az APEH. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a támogatásért, és
kérjük tagjainkat, hogy a 2008.évi jövedelemadójuk 1 %-
ának újbóli átutaltatásával segítsék  Társaságunkat.

Elszámolás  
a  2006. évi SZJA-ból felajánlott 1 %-ról

A 2006. évi adóbevallásban újból lehetett felajánlani a
befizetendô SZJA 1%-át azon társadalmi szervezetek
részére, akik megfeleltek a törvény által elôírt köve-
telményeknek. Örömmel tudatjuk kedves tagtársa-
inkkal, hogy társaságunk megfelelt az elôírásoknak és
meg is kapta az Önök által felajánlott, összesen 
248.225 Ft-ot. A felajánlott összeget a 2008. évi
Vándorgyûlés szervezésére használtuk fel. Ebbôl támo-
gattuk az egyetemisták és nyugdíjasok részvételét.

Mégegyszer nagyon köszönjük a felajánlást és
reméljük, hogy ebben az évben is sokan nekünk adják
személyi jövedelemadójuk 1%-át, ennyivel is könnyítve
nehéz anyagi helyzetünkön.

Az MMT Elnöksége

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezetô: Maller Aranka

Rendezvényeink 2008. július 1–szeptember 30 között

A Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi
Vándorgyûlése

A Magyar Meteorológiai Társaság
idei, sorrendben a XXXII. vándor-
gyûlését Pécsett rendezték meg au-
gusztus 28–30. között. A rendez-
vény második napja szervesen
kapcsolódott az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Meteorológiai
Tanszékének nyári iskolájához, így
szép számmal képviseltették ma-
gukat egyetemi hallgatók is, elsô-
sorban a BSC képzésbôl.   

2008. augusztus 28-án déltôl fo-
lyamatosan érkeztek a rendez-
vényre a társaságunk rendezvényre
regisztrált tagjai a Mecsek oldalá-

ban fekvô, csodálatos panorámájú
PAB Vendégházba. Délután 14 óra-
kor, a rendezvény megnyitóján
Fodor István, a rendezvény „házi-
gazdája” és Major György köszön-
tötte az vándorgyûlésen megjelent
tagtársakat. Ezen a délutánon kö-
tetlenebb tudományos elôadásokat
hallgathattak a résztvevôk többek
között Fodor Istvántól, aki Pécs ég-
hajlatának jellemzésével nyûgözte
le a hallgatóságot. Pécs éghajlatá-
nak jellemzéséhez szervesen kap-
csolódott a következô elôadás is,
hiszen a Magyarország éghajla-

tában fellelhetô mediterrán hatá-
sokról beszélt Szász Gábor. A dé-
lután folyamán még egy vitaindító
elôadást is hallhattunk a meteoroló-
gia és a környezetügy egymáshoz
való viszonyáról, és szorosabb
kapcsolatának jövôbeli lehetôsé-
geirôl. A vitához szép számmal
érkeztek hozzászólások, aminek
végkövetkeztetése az lett, hogy a
két tudományág kapcsolatának
javításához mindenképpen szük-
séges az különbözô álláspontok
közelítése. 

A rövid délutáni szakmai prog-
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ramot követôen a csapat Villány-
kövesdre látogatott egy rövid
„gasztronómiai túra” jegyében. A
vacsora fô attrakciója a testes vil-
lányi borokkal való ismerkedés
volt, kiadós sültételek társasá-
gában. Az esti program annyira jól
sikerült, hogy a vendégsereg alig
akart búcsút venni a nótaszóval
kedveskedô vendéglátóinktól. 

Másnap reggel Pécs talán legne-
vezetesebb ipari létesítményében
tettünk látogatást, az 1860-as évek-
ben alapított Zsolnay Porcelánma-
nufaktúrában. A mintegy másfél
órás tárlatvezetés során az érdek-
lôdô társaság megismerhette a por-
celángyártás legapróbb részleteit,
valamint azt, hogy az eozinmáz
mitôl teszi oly egyedivé a Zsolnay
gyár termékeit. Délelôtt 11 órától
folytatódott a szakmai program,
hiszen a katonameteorológusok
színvonalas elôadásai következtek
Kovács László elnökletével. Elô-
ször Czender Csillát hallgathatta
meg a közönség a katonai megfi-
gyelôhálózatról, valamint az MH
meteorológiai szolgálatánál folyó
adatellenôrzési, és feldolgozási
munkákról. Péliné Németh Csilla
„A hazai szélmezô átlagos és
extrém értékeinek térbeli és idôbeli
változása” címmel beszélt fô kuta-
tási területérôl, végül a délelôtti
programot Büki Richárd elôadása
zárta az afganisztáni magyar had-

mûveletek szinoptikus meteoroló-
giai háttértámogatásáról. 

Ebéd után Anda Angéla elnökle-
tével a keszthelyi egyetem „ifjú
titánjai” kaptak fôszerepet az
elôadók sorában. A docens asszony
saját elôadása az öntözés mikroklí-
ma módosító hatásának és model-
lezésének lehetôségeivel foglalko-
zott egy kukoricaállomány eseté-
ben. Utána két fiatal kutató, Varga
Balázs és Csertei Péter lépett a
hallgatóság elé. Nekik köszönhe-
tôen megismerkedhettünk a Bala-
ton és a Keszthelyi-öböl párolgásá-
nak sajátosságaival, valamint egy, a
gemenci védett erdôségekben ôsho-
nos, ehetô sárga gévagombák fejlô-
désmenetével. E két elôadás
nyomán kialakult hosszú szakmai
eszmecsere gyakorlatilag teljesen
kitöltötte azt a rendelkezésre álló
idôt, amelyet Kocsis Tímea sajná-
latos betegsége miatt elmaradt
elôadása jelentett volna. Végül, de
nem utolsósorban a második nap
szakmai programját nem zárhatta
más, mint az országban egyedülál-
ló, dél-dunántúli régióban mûködô
jégesôelhárítórendszer, a NEFELA
tevékenységének bemutatása Be-
reczky Károly elôadásában. A szak-
mai programok végeztével kora
este Pécs belvárosának világörök-
ség részét képezô, ókeresztény ka-
takombarendszerét tekintettük meg
tárlatvezetéssel.     

Az utolsó nap szakmai prog-
ramját Béll Béla születésének 100.
évfordulóján a róla elnevezett
emlékülés jelentette. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat elnöke,
Bozó László vezényelte le az ülést,
amelyen Béll Béla családtagjai is
jelen voltak. Ambrózy Pál,
Mészáros Ernô és Varga Miklós
személyes tapasztalataikat és élmé-
nyeiket megosztva meséltek a hazai
meteorológia területén maradandót
alkotó Béla bácsiról.  Az ô tollából
ismerhettük meg elôször a szabad
légkör állapotát Magyarország
fölött, emellett aeroklímatológiai
kutatásai ma is figyelemre méltóak.
Nemzetközileg elismert kutatá-
sokat végzett a termikus szél és a
hômérsékleti advekcióval kapcso-
latos vizsgálataival, valamint a
légkör labilitásának és a zivatarok
kialakulási mechanizmusával elért
eredményeivel. Nevéhez fûzôdik
továbbá a magaslégköri szélmérô
hálózat megszervezése, valamint az
1948 óta folyamatosan mûködô,
rendszeres rádiószondás mérések
elindítása is. 

Az emlékülés végezetével 30-án
délután mindenki elégedetten tá-
vozhatott Pécsrôl. Ahhoz, hogy
ennyire sikeres lett a vándorgyûlés,
fontos szerep jutott Fodor István-
nak, aki a helyszín biztosításával, a
programtervezet összeállításával és
idegenvezetésével nyújtott fontos
segítséget. Továbbá a sikeres ren-
dezvény lebonyolításában megke-
rülhetetlen Pusztainé Holczer
Magdolna, a Vándorgyûlés „házi-
asszonyának” munkája is a leg-
fontosabb szervezô feladatok pon-
tos végrehajtásáért.  Köszönet a
munkájukért! 

Tóth Tamás

***




