
A European Meteorological Society (EMS) éves
találkozóját és a European Conference on
Applied Climatology (ECAC) rendezvényt az
elôzô évek gyakorlatának megfelelôen idén is
egyszerre tartották meg. A konferenciára 2008.
szeptember 29. és október 3. között  került sor
Amszterdamban, Hollandiában.

Az eseménysorozathoz kötôdik az EMS éves
közgyûléseinek lebonyolítása is. A tizedik éves
közgyûlést szeptember 28-án tartották. A szoká-
sos közgyûlési napirendi pontok (köszöntô,
napirendi pontok elfogadása, a kilencedik köz-
gyûlés jegyzôkönyvének elfogadás) után
következett az elnök, David Burridge beszá-
molója a Titkárság, az EMS Tanács és a külön-
bözô bizottságok tevékenységérôl. Az ügy-
vezetô titkár, Martina Junge éves beszámolója
után a társaság költségvetését tekintették át és
hagyták jóvá a jelenlevôk. Az új tagok felvételekor a
Norwegian Meteorological Institute, a Wetter-Umwelt-
Klima elnevezésû német magántársaság és az Israel
Meteorological Society csatlakozásáról döntött a közgyûlés.
Végezetül személyi kérdések kerültek napirendre. A jelenle-
gi elnök nyugdíjba vonulása miatt helyét Bob Riddaway
foglalja el a tanácsban. Az EMS tanácsának tagjai közé
választották Dunkel Zoltánt a Magyar Meteorológiai
Társaság képviseletében. Mandátuma 2008 ôszétôl 2010
ôszéig szól.

A European Meteorological Society által alapított díjak
átadására a konferencia nyitónapján került sor. Külön
örömünkre szolgált, hogy két fiatal magyar kutató is szere-
pelt a díjazottak között, mindketten az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat Numerikus Modellezési és Éghajlat-dinamikai
Osztályának munkatársai. Hágel Edit (képünkön) a Young
Scientist Award elismerésben részesült, amelyet a Meteoro-
logische Zeitschrift-ben tavaly megjelent „Hágel, E.,
Horányi, A.: The ARPEGE/ALADIN limited area ensemble
prediction system: the impact of global targeted singular vec-
tors” címû kiemelkedô tudományos cikkel nyert el. 

A „Young Scientist Travel Award” díjat az EMS titkárától
Szépszó Gabriella vehette át. Díjazottként megtartott
elôadása "Preliminary results based on the climate change
simulation with the REMO model over the Carpathian
Basin" címmel hangzott el a konferencián.

A European Meteorological Society (EMS) éves talál-
kozója és a European Conference on Applied Climatology
(ECAC) rendezvénysorozat jövôre is folytatódik, megren-
dezésére 2009. szeptember 28. és október 2. között
Toulouse-ban, Franciaországban kerül sor.
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A European Meteorological Society tizedik közgyûlése

Hágel Edit a "Young Scientist Award" átvételekor.

SPORT ÉS METEOROLÓGIA

Buránszkyné Sallai Márta, az OMSZ elnökhelyet-
tese szeptember 7-én, a nyárutó legmelegebb napján
sikeresen végigfutotta a Budapesti NIKE Félmara-
ton versenyt (fényképünkön balodalon). A verseny-
zô ezúton is köszöni az OMSZ szurkoló csapatának
a buzdítást és a hûsítô vizet.




