
L É G K Ö R 55. évfolyam (2010) 35

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

NEWS OF MMT – HUNGARIAN METEOROLOGICAL SOCIETY

Maller Aranka
Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest II., Fő utca 68., maller@externet.hu

Rendezvényeink 2010. január 1.-március 31. között
Our programmes 1 January – 31 March 2010

Választmányi ülés: Február 25.
Napirend:

A választmányi ülés megnyitása
Határozatképesség megállapítása
Vissy Károly: Tájékoztatás az EMS Média Díjról
Dunkel Zoltán: Beszámoló a Meteorológiai Társaságok

Nemzetközi Fórumának megalakulásáról
A jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése.
Tagfelvételek
A vándorgyűlés időpontjának és programjának véglege-

sítése (Mika János – Bartholy Judit)
A Szőlő és Klíma Konferencia előkészületei (Puskás Já-

nos)
Határozat a 2010. évi társasági kitüntetésekről (A jelölő

bizottságok képviselői)
Határozat a tisztújító közgyűlés összehívásáról és jelö-

lőbizottság kiküldéséről, a jelölő bizottság elnöke: Ma-
jor György, tagok: Lakatos Mónika és Pongrácz Rita

Egyebek
Előadó ülések, rendezvények: Március 16.

A Szombathelyi Csoport rendezvénye Kvárik József:
„A Mediterráneum bástyája”

Március 23.
Meteorológiai Világnap, az Országos Meteorológiai Szol-
gálattal közös rendezvény.

Megnyitó: Bozó László, az OMSZ elnöke
Ünnepi üdvözlő: Szabó Imre, a Környezetvédelmi és

Vízügyi miniszter
Schenzl Guidó Díj, Pro Meteorológia Emlékplakettek,

miniszteri elismerések és oklevelek átadása
Kiváló társadalmi észlelők köszöntése
Buránszkiné Sallai Márta: A meteorológiai szolgálta-

tások fejlődése a WMO 60 éve alatt
Állófogadás a kitüntetettek tiszteletére
(A Világnapról bővebben ebben a számban.)

2010 első negyedévében felvett tagok névsora
Balázs Péter, Borza Alexandra, Droppa Csaba, Geicsnek
Éva, Guzsvány Anna, Horváth Dániel, Járfás Mihály Ist-
ván, Kecskeméti Katalin Ivett, Lázár Dóra, Lelovics Eni-
kő, Nagy Antal, Törék Orsolya, Varga György

Fenológia: (Puskás Márta: 140 éves az Országos Meteorológiai
Szolgálat) görög eredetű szó, jelentése: jelenségtan. A nö-
vény- és állatvilág azon éves periódusokban visszatérő élet-
jelenségeit vizsgálja, amelyek az időjárással és az éghajlattal,
főként a helyi klímával vannak kapcsolatban. A termesztett
növények fenológiai fázisainak megfigyelése a legelterjed-
tebb (kelés, rügyezés, virágzás, stb.). Ezek alapján fenológi-
ai naptárak is készülnek, amelyekből a szakemberek az adott
növény klímaérzékenységére következtethetnek. Általános-
ságban elmondható, hogy a fák a makroklíma, míg a lágy-
szárú növények a mikroklíma legjobb indikátorai.

Jégeső-elhárító rendszer: (Puskás Márta: 140 éves az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat) a jégesőből származó károk
enyhítése céljából létrehozott rendszer. Három fő fajtája lé-
tezik: repülőgépes, rakétás és talajgenerátoros. Magyaror-
szág délnyugati megyéiben 1975 és 1990 között működött
rakétás jégeső-elhárító rendszer. Jelenleg talajgenerátoros

működik ugyanott. Veszélyhelyzet esetén mesterséges jég-
képző magvakat (ezüst-jodid) juttatnak a zivatarfelhőbe, le-
hetőleg annak feláramlási zónájába. Ennek hatására több jég-
szem alakul ki, mint ami természetes úton keletkezett volna,
méretük emiatt lényegesen kisebb lesz. Ennek köszönhető-
en a jégszemek egy része már esés közben, a levegőben el-
olvad, és folyékony halmazállapotban éri el a talajt.

Fagyos nap: (Móring Andrea: 2009/2010 telének időjárása) az a
nap, amikor a minimum-hőmérséklet 0 Celsius fok alá süllyed.

Téli nap: (Móring Andrea: 2009/2010 telének időjárása) az a
nap, amikor a maximum-hőmérséklet nem emelkedik fagy-
pont fölé.

Zord nap: (Móring Andrea: 2009/2010 telének időjárása) az a
nap, amikor a minimum hőmérséklet -10 Celsius fokot vagy
annál alacsonyabb értéket ér el.

Földdelejesség: (Puskás Márta: 140 éves az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat) a Föld mágnesességének régies elnevezése.
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