Az 1925-ben alakult

Szállás lehetőségek:

Magyar Meteorológiai Társaság
törekszik arra, hogy előmozdítsa:
– a hazai meteorológiai kutatás eredményeinek közkinccsé tételét,
– a meteorológia különböző szintű oktatását,
– az általános műveltség meteorológiai elemeinek gazdagítása és továbbfejlesztése
terén végzett munkát.

A szállásfoglalást kérjük egyénileg intézni!
Főiskolai Kollégium
(diákotthoni vagy szállodai elhelyezés)
Cím:
Sárospatak, Eötvös út 7.
Elérhetőség telefonon:
47 − 511488
47 − 513-000/2802 vagy 2846
villanypostán:
szuromine@ekfck.hu

A Társaság közhasznú tudományos egyesületként működve a társadalom és az egyén
közös érdekeinek kielégítésére felhasználja a
rendelkezésre álló tudományos és társadalmi
eszközöket, előadó- és vitaüléseket szervez.

Az előadások után szakvezetéssel meglátogatjuk a történelmi jelentőségű sárospataki várat, majd egy nemcsak történelmi
jelentőségű borpincét a hagyományos baráti vacsora előtt, melynek keretében néhány ismert helyi borral is megismerkedhetnek az érdeklődők (a mikroklíma hatása
az évjáratra témában).

A Vándorgyűlésre szeretettel várunk minden
érdeklődőt, aki előadással, poszterrel vagy csak
hallgatóként, hozzászólóként szeretne részt venni a klímaváltozás kérdésének megvitatásában.
Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk
-

a klíma, az éghajlat megfigyelésekor;
a statisztikai módszerek kidolgozásánál;
az éghajlati modellek fejlesztésénél;
a klímamodellek validálásánál;
a szélsőséges időjárások előrejelzéséhez;
a légszennyezés monitorozása esetén;
az orvosmeteorológia jó alkalmazásánál;
a klímapolitika eredményes kialakításához;
a politikai döntéshozók támogatásakor?

Szervezők:
Magyar Meteorológiai Társaság
Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara
Országos Meteorológiai Szolgálat

Hotel Bodrog Wellness
www.hotelbodrog.hu
Rákóczi Panzió
www.rakoczipanzio.hu
Retel Vitéz Panzió
retelvitez.extra.hu
Vár Vendéglő Panzió
www.varvendeglo.hu
Huszár Panzió
www.huszarpanzio.hu

MTA MTB Éghajlati Albizottsága

A felsorolt témákban kérjük,
jelentkezzen értékelő, elemző,
vitaindító előadással, poszterrel!
|

|

Program:
nap
óra
program
VIII. 25. 12:00 Regisztráció
csütörtök
szállás elfoglalása
13:00 Megnyitó
Szakmai előadások
és poszter bemutató
16:30 Várlátogatás
19:00 Baráti vacsora
VIII. 26. 9:00
Előadások
péntek
13:00 Ebéd
14:30 A gyűlés bezárása

Részvételi díj (2 napra):
MMT tag (bruttó):
7,000 Ft
nem MMT tag (bruttó):
10,000 Ft
nyugdíjas és diák (bruttó):
4,000 Ft
A díj tartalmazza a kávészüneteket, a kirándulás költségét, a csütörtök esti vacsorát, a pénteki ebédet és a szervezési költségeket.

A rendezvény helyszíne:
3950 Sárospatak, Eötvös utca 5.
KONFERENCIA TEREM

Jelentkezési lap

MAGYAR
METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG

letölthető:
http://www.mettars.hu/rendezvenyek/
vandorgyulesek/sarospatak
A jelentkezési lapot, letöltés és kitöltés után
levélben, vagy villanypostán az alábbi címek
egyikére kérjük beküldeni:
Magyar Meteorológiai Társaság
1024 Budapest, Pf. 38.
Villanyposta: titkarsag@mettars.hu

XXXVI. VÁNDORGYŰLÉS

SÁROSPATAK
2016. augusztus 25 – 26.

Jelentkezési határidő:

2016. június 27.

METEOROLÓGIA,
FENNTARTHATÓSÁG,
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

„A klímaváltozás kihívásai napjainkban,
nemcsak meteorológusoknak .
Közös felelősségünk a klímavédelem.”

