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A Tisztelt Olvasó a 2010. év első számával egy kis-
sé megváltozott külalakú, s egy másabb tartalmi cso-
portosítású, felépítésű lapot vesz kezébe. A változás
oka, hogy a szerkesztő bizottság elnöke, dr. Ambrózy
Pál ez év februárjában kérte a lapgazdai jogokat gya-
korló felelős kiadótól, az Országos Meteorológiai
Szolgálat elnökétől felmentését. A némileg változott
összetételű, régi-új szerkesztő bizottság, s annak
újonnan megbízott elnöke mindenképp úgy gondol-
ta, hogy az immáron új
szerkesztésű kiadvány a
köszönetnyilvánítás sza-
vaival kezdődjék.

A LÉGKÖR 2010-
ben 55. évfolyamába lé-
pett. Ekkora idő még egy
szakmai belső tájékozta-
tó lap esetében is tisztes
kornak számít. A LÉG-
KÖR nemcsak belső tájé-
koztató, hanem egyúttal
nyilvános lap is, hiszen,
bár nem kerül utcai ter-
jesztésre, bárki által meg-
rendelhető. S mivel egy-
úttal a Magyar Meteoro-
lógiai Társaság szakmai
tájékoztatója is, minden-
képp nyilvános lapnak is tekinthető. A meglehetősen
szép kor ellenére szerkesztői nem sűrűn váltották
egymást. A lapalapító Dési Frigyes, mint az Orszá-
gos Meteorológiai Intézet, Szolgálatunk jogelődjé-
nek, 1956-ban regnáló igazgatója saját hatáskörében
tartotta az akkor valóban tényleg belső tájékoztató-
nak elindított, s a maihoz képest sokkal, de sokkal
szerényebb kiállítású LÉGKÖR szerkesztését.

Amikor Dési Frigyes nyugállományba vonult, a
szerkesztő bizottság elnöki tisztét a közben Szolgá-
lattá átszervezett, s immár Elnök által vezetett OMSZ
első embere, az akkori intézetvezető Czelnai Rudolf
vette át, aki egészen 1979-ig megtartotta saját hatás-
körében ezt a feladatot. Az 1979-es év jelentős vál-
tozásokat hozott a szakmai kiadvány életében. Meg-
nőtt a mérete, színes borító lapot kapott, a második
lapszámtól kezdődően pedig Ambrózy Pál, az akko-
ri OMSZ egyik intézete, a Központi Meteorológiai
Intézet igazgatója vette át a szerkesztő bizottság el-
nöki tisztét. Ez a felkérés, kinevezés vagy megbízás
lehet, hogy a hirtelen elhatározás eredménye volt, de

mindenképp a szó szoros értelmében egy emberöl-
tőre szólt. Ambrózy Pál harmincegy éven át volt a
szerkesztő bizottság elnöke, s most amikor 2010 tél-
utóján kérte a felmentését, bizton állíthatjuk, hogy
ebben a műfajban világrekordot állított fel.

Ambrózy Pál az egyetem elvégzése, a meteoroló-
gus oklevél megszerzése után 1955-ben lépett be az
akkori Országos Meteorológiai Intézetbe, mint tudo-
mányos gyakornok. Pályafutása során 1957-ben tu-

dományos segédmunka-
társsá, 1960-ban munka-
társsá léptették elő. 1963-
ban már osztályvezető he-
lyettes, majd 1968-tól osz-
tályvezető lett. A Meteo-
rológiai Intézet 1970-ben
nagy átalakuláson ment
keresztül. Három intézet-
ből álló Szolgálat alakult
az OMI-ból. Ebben az év-
ben nemcsak az Intézet lé-
pett elő, hanem Ambrózy
Pált is előléptették főosz-
tályvezetőnek. Ebben a
beosztásban dolgozott a
Szolgálat Titkárságán,
majd 1974 áprilisától egé-
szen 1990 végi nyugdíja-

zásáig a Központi Meteorológiai Intézetet vezette.
Hogy a pályafutás rideg statisztikai adatai mögött mi-
lyen elhatározások, szakmai, emberi elképzelések hú-
zódnak, arról maga az érintett beszél a 26. oldalon a
vele készült interjúban.

Harmincegy év egy szakmai tájékoztató szer-
kesztésében nem kis teljesítmény. Az utódnak, az
utódoknak nincs könnyű dolguk. Nem lesz egyszerű
feladat megtartani, megőrizni a LÉGKÖR népszerű-
ségét, szakmai színvonalát, olyan szinten, ahogy azt
Ambrózy Pál tette. Köszönjük a kitartó, a fáradha-
tatlan erőfeszítéseket! Ígérjük, hogy mindent elkö-
vetünk a színvonal tartása érdekében, hogy méltóan
folytassuk azt a munkát, amit Pali bácsi végzett az el-
múlt harmincegy évben.
Ezúton köszönjük szeretettel dr. Ambrózy Pálnak
a LÉGKÖR harmincegy éven át tartó odaadó,
magas színvonalú szerkesztését!
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