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1. ábra: „A barátok olyanok, mint a csillagok. Nem mindig látjuk 

őket, de tudnunk kell, hogy léteznek.” /Alan Alexander Milne/ 

(Kolláth Kornél fotója) 

KEDVES GONDOLATOK AZ ÜNNEPELTRŐL 

 

NICE THOUGHTS ABOUT THE CELEBRATED ONE 

A szerkesztőbizottság hölgytagjai 
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest Pf. 38., omsz@met.hu 

 

Ildi: 

Nagyon nehéz Ágiról szentimentalitások nélkül beszélni, 

mert a legtöbb embert rögtön leveszi a lábáról kedves 

mosolyával, őszinte érdeklődésével, közvetlen 

viselkedésmódjával… 

Nekem, személy szerint, Ági a szeretet és a jóindulat 

megtestesült valósága, aki jó emberismeretével az 

OMSZ-nak tett szolgálatai mellett, a vele kapcsolatba 

kerülő embereken is, ahol tud, mindig segít. Részese az 

OMSZ-beli barátságos hangulat megteremtésének. 

Nélküle nem lenne ilyen az OMSZ, amilyen. 

Főnökünk szóhasználatával élve: Ő a Humánpolitikai 

referens, tehát nem lehet tőle rossznéven venni, hogy 

nagyon (még ha főnökünknek vagy más 

munkatársunknak néha úgy is tűnik, hogy túlzottan) is 

szociális beállítottságú. 

Először, mint gondolom a legtöbben, a Szolgálathoz 

való jelentkezéskor kerültem vele kapcsolatba, ami nem 

volt túl mély és hosszú találkozás, de mindmáig őrzöm 

annak a pár alkalomnak az emlékét, amikor telefonon, 

vagy személyesen beszéltem vele a meghirdetett állás 

ügyében, mert annyira elfogadó és szeretetteljes volt. 

Aztán, amikor a közvetlen munkatársa lettem, teljesen 

átalakult az életem. Ezt egyébként a mellette töltött idő 

alatt többször is észrevettem, hogy Ő mindenkiből a 

legjobbat hozza ki. Olyanok jönnek, mennek 

mosolyogva, vidáman a környezetében, akikről előtte 

nem is tudtam, hogy ilyen kedvesek és jók tudnak 

lenni… 

Amikor mellé kerültem, az első karácsonyon 

őrangyalosat játszott az osztályunk, és biztos nem 

véletlen, de Ő lett az én őrangyalom… Ami, úgy érzem, 

azóta sem változott :)) Megmaradtak az apró 

szívességek, apró ajándékok (egy barack, egy túrórudi, 

egy kedves mosoly, egy elvégzett feladat :) ), amit 

először azt gondoltam, hogy csak a játéknak 

köszönhetek. De aztán kiderült, hogy nem a játéknak 

köszönhetem, hanem annak, hogy Ő ILYEN! 

Kívánom, hogy nagyon sokáig ILYEN maradjon, és 

velünk maradjon! Kedves ÁGI! Még nagyon sok boldog 

szülinapot, egészséget, szeretetet kívánok Neked - most 

éppen az 50. szülinapod alkalmából! 

Zsóka: 

Az Ágnes név jelentése: feladata másokat szolgálni. 

Képes az embereknek támasz adni, igazi önfeláldozó 

személyiség. A rutin munka az erőssége. 

Párkapcsolatban a másik személye fontosabb, mint a 

sajátja. Mindig alá kell rendelődnie, így élheti meg 

párjával a nőiességét. Sokszor úgy érzi, hogy többet kell 

adnia, mint amit kap.  

És egy másik: Az Ágnes név felelősségteljes, ösztönző, 

barátságos karakter kialakítását támogatja. Könnyedén 

fejezi ki magát, ritkán fordul elő, hogy ne találna 

szavakat. Olykor nem árt, ha egy kicsit visszafogja 

magát, mert lelkesedése elriaszthat másokat. 

Önbizalmának köszönhetően könnyen ismerkedik, sokan 

kedvelik természetes, könnyed mosolygós egyénisége 

miatt. Ő maga is sokakat kedvel, és ritkán találkozik a 

magánnyal. Otthonát és munkahelyét is megtöltik 

barátai. 

Szinte hihetetlen, hogy mennyire „passzol” a név és az 

egyéniség. Bár már hallottam olyat, hogy nevünkben a 

sorsunk. Azt hiszem, ebben az esetben nagyon sok dolog 

megegyezik. 

Ági! A folyosón néha nevetve-szaladva közlekedő, 

állandóan rengeteg intéznivalóval birkózó, kifogyhatatlan 

energiával, empátiával, szeretettel, türelemmel rendelkező 

barátnő, kolléganő, lelki társ, akihez bármilyen bajjal, 

gonddal fordulhatunk. Igen, ez vagy TE. 

„A nagy szavak nem érnek semmit, 

Elszállnak, mint az őszi szél, 

De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, 

Elkíséri az embert, amíg él.” 

/József Attila/ 
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3. ábra: Mosolygós Ági-fotó Bánki Zsuzsi gyűjteményéből 

 

2. ábra: Egy majdnem karácsonyi képeslapról (Simon André fotója) 

Rozi: 

Ágit 1993-ban ismertem meg, amikor az 

elnökhelyetteshez kerestek titkárnőt, ma is előttem van, 
ahogy elment az ajtó előtt a piros ruhájában. 17 évig 

dolgoztunk együtt, egymás melletti szobában. Vele 
töltöttem életem nagy részét. Ennél több időt csak a 

gyerekemmel voltam együtt. Nagyon kedves, 
szolgálatkész, mindenkire odafigyelő, tele van 

energiával, nem is tudom, hogy bírja hosszú évek óta 
már ezt a hatalmas terhet, ami ráhárul az OMSZ-ban és a 

családjában is. Ismertük egymásnak a rezdüléseit is, 
tudtam, ha valami bántotta, mindent megbeszéltünk.  

Nagyon sokat jelentett számomra, hogy Vele 
dolgozhattam. 

Márti: 

Ági nagyon kedves és szerény ember. Mindenki felé 

nyitott és figyelmes. Türelmesen meghallgatja az 

emberek szakmai és magánéleti problémáit, együtt örül 

és szomorkodik velünk, és persze ahol tud, segít. 

Tökéletes személyügyi referens. Persze mindenki tudja, 

hogy kedvessége nem a feladatkörének, hanem a 

személyiségének a része. Nem is úgy gondolunk rá, mint 

a „személyzetis kollégára”, hanem, mint Ágira. 

Szerintem ő az „OMSZ összetartó lelke”, nemcsak a 

hivatalos rendezvényeket szervezi meg, de a jeles 

szülinapok bensőséges megünneplése is a szívügye. A 

munkaidőn kívüli rendezvényekre is tud önkénteseket 

szerezni lendületével és kedves mosolyával. Mindez 

belülről fakad. Ami még ennél is fontosabb, hogy hisz az 

OMSZ jövőjében és ez mindannyiunknak nagy erőt ad. 

Így lesz aztán például a nehéz gazdasági helyzetben is 

bensőséges karácsonyi ünnep, vidám kirándulás és 

emlékezetes Múzeumok Éjszakája. 

Azért ő sem tökéletes. A jó lelkéből fakadóan nem tud 

nemet mondani. Túl sokat vállal és a pihenésre, 

kikapcsolódásra nem sok időt hagy. És túl szerény is, 

nem szereti, ha dicsérik. Így megvan az esélyem arra, 

hogy e sorok után megharagszik rám, de bízom abban, 

hogy ki fogom tudni engesztelni, ha megígérem, hogy 50 

évente csak egyszer írok róla véleményt.  

Zsuzsi: 

Nehezen tudom leírni, hogy mi jut először az eszembe 

Ágival kapcsolatban: talán a kedves mosolya. Tudom, 

hogy neki is rengeteg problémája van, mégis mindig 

mindenki előtt nyitva áll a szíve. Meghallgatja a 

gondjainkat, problémáinkat, ha tud, segít. Sokszor ez a 

kedves, mosolygós „hallgatás” többet ér minden szónál. 

Nála „szociálisan érzékenyebb” embert alig ismerek. 

Az OMSZ a szívügye. Még szabad idejében is a 

Szolgálat szebbé, jobbá tételével foglalkozik. 

Megszervezi a közös kirándulásokat – én sajnos csak 

egyen vettem részt, ahol nagyon jól éreztem magam, – 

énekkart hozott létre, ezáltal az ünnepségek 

családiasabbak lettek. 

Sok kolléga, nála szinte már „családtag”. Figyelemmel 

kíséri életük alakulását, akár még a nyugdíjazás után is. 

Sajnos egyre több ilyen kollégától kellett búcsúznia 

véglegesen az elmúlt években, ami számára mindig 

megrázó. 

Sok energiát fordít nagy családja minden tagjára, 

szüleire, gyerekeire, anyósára és persze nem utolsó 

sorban férjére, Attilára. Felépítették álmaik házikóját. 

Mindig csodáltam, hogy ennek a vékony „lánynak” 

honnan van mindenre energiája! 

Emberi szépségeit próbáltam leírni, nem tudom és nem 

is akarom a szakmai oldalát minősíteni, ez nem az én 

feladatom. Biztos, hogy mindig lelkiismeretesen, nagy 

odaadással végzi a dolgát. 

Kívánom, hogy sokunknak legyen ilyen barátja, 

kollégája! 
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4. ábra: Felhőnyelven elbeszélve 

Andi: 

Ágiból a szeretet akarva akaratlanul árad mindenre és 

mindenkire a környezetében. Ezzel színezi Ő az OMSZ-

ban töltött mindennapjainkat, és ezzel varázsolja a 

leglélekölőbb feladatot is izgalmas kihívássá. Az egyik 

legtisztább ember, akivel eddigi életem során 

találkoztam. 

Sosem fogom elfelejteni azt az egysoros üzenetét, 

amiben ennyi állt: "Azért... azt sem bánnám, ha a lányom 

lennél...". Attól a naptól Ági a pótanyukám, de amióta az 

Elnökségre kerültem, nincs kétségem afelől, hogy anyám 

helyett anyám Ő. Nemcsak a személyre szóló napi 

szeretetcsomagok miatt érzem így, hanem azért is, mert 

hiteles női modellt állít elém nap mint nap. Tisztelem, és 

felnézek Rá. Tisztelem azért, ahogy az emberekkel 

bánik, ahogy helyzeteket tud kezelni, és bár csak 

töredékét ismerem élettörténetének, tisztelem azokért a 

nehéz döntésekért is, amiket az életében meghozott 

eddig. Felnézek Rá azért a bölcsességért, amivel engem 

és talán mindannyiunkat a szeretetről tanít és azért a 

fiatalos lendületért, üde nőiességéért, amit minden 

nehézség ellenére is képes megőrizni magában. Végül, 

de nem utolsó sorban imádom azt, ahogy nevetni lehet 

Vele minden apró bolondságon, és azt is, hogy mindig 

egy rugóra jár az agyunk.  

Remélem, hogy 50 éves koromban én is képesek leszek 

arra a gyermeki örömre, amire Ági képes, és olyan 

szeretetteljes életet élhetek, amilyet Ő is él - és még 

remélem, nagyon-nagyon sokáig élni fog.  

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem 

féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, 

nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat 

nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az 

igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, 

mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik 

meg soha.”  

/Korintusiaknak írt I. levél, 13. fejezet/ 

FÉNYKÉP 

HELYE 

5. ábra: 2012. július 26., Ági 50. születésnapján az ünneplőkkel: 

Bánki Zsuzsi, Bujdosó Ildi, Dunkel Zoltán, Gáspár Zsóka, Lukács Rozi, Móring Andi és Puskás Márti  
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1.ábra:A titkárnők elfordulva a napi gondoktól inkább az 

OMSZ jövője felé tekintetnek 

 

2. ábra:Az elnökhelyettesi titkárnő, immár főnök nélkül 

AZ ELNÖKHELYETTESI TITKÁRNŐTŐL A RETTEGETT SZEMÉLYZETISIG, 

AVAGY EGY BELSŐ KARRIER RÖVID TÖRTÉNETE 
 

FROM THE SECRETARY OF VICE-PRESIDENT TO FEARED HUMAN RESOURCES 
MANAGER - OR THE SHORT STORY OF AN INNER CARREER 

Dunkel Zoltán 
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest Pf. 38., neirjatok@ugysevalaszo.lok 

 

Összefoglalás. Írásunkban egy, a Szolgálatnál meglepő módon, töretlen 18 éves karrierről számolunk be, a 

konkrét egyedi történések és személyek megnevezése nélkül. Aki tudja, hogy mikor kiről volt szó, annak minek 

megmondani, aki meg nem, az ne innen tudja meg. Mint köztudott, intézeti dolgokról nem illik pletykálni, bár 

szerfelett kellemes. Az írás akár születésnapi köszöntőnek is felfogható, némi fantáziával. 

 

Abstract. This writing is a report on a surprisingly unbroken 18-year long career at the Service without the actual 

unique happenings and people's name. For the one who knows the people we are referring  in this report it is 

unnecessary to name them, and for the one, who doesn't know them, it is not the right source to find it out from. As 

it is well-known, gossiping about service issues is very impolite notwithstanding it is remarkably pleasant. With 

some fantasy the writing can be received as a birthday toas as well. 

 

Egy napfényes augusztusi nap reggelén, 1994-ben, (vagy 
délután volt és borongós idő) csinos fiatalasszony tért be az 
OMSZ-be: 

- Kedves OMSZ nincs szükséged egy vegyészmérnökre? - 
kérdezte. 

- Nem, nincs szükségem vegyészmérnökre, de épp most 
ment el szülési szabadságra az elnökhelyettesi titkárnő, s 
szüksége lenne egy helyettesre, arra a fél-egy évre, amíg ő 
távol van - válaszolta az OMSZ. 

- Jaj, de jó, mert nincs vegyészmérnöki diplomám, de arra 
a rövid időre beszegődhetek, amíg találok valami rendes 
állást - volt a felelet. 

S ahogy ilyen esetekben lenni szokott, a jelentkező 

elfoglalta az akkor még létező elnökhelyettesi iroda előtti 
szobában a titkárnő részére rendszeresített asztalt és a kézi 
kapcsolású főnök-titkárnő telefonrendszert, amit nem volt 
élő ember, aki tudott volna kezelni. Hamarosan 
beilleszkedett a kollektívába, s megtalálta a közös hangot az 
elnöki (fő)titkárnővel (1. ábra). Abban az időben épp volt 
elnökhelyettese a Szolgálatnak, aki később kitántorgott 
Amerikába. Ez a tett elérte, hogy innentől az elnök 

helyettesíthetetlenné vált, azaz nem lett új elnökhelyettes 
kinevezve. Az ifjú elnökhelyettesi titkárnő, megcáfolva azt 
a megdönthetetlennek tűnő tételt, hogy beosztott csak akkor 
van, ha van főnök, a posztján maradt, s rendületlenül őrizte 
az üres elnökhelyettesi irodát (2. ábra), sőt néha kapcsolt 
egy-egy telefont vidékre vagy külföldre, mert abban az 
időben, akár hiszi az olvasó, akár nem, nem lehetett csak 
úgy vidékre telefonálni akárkinek. Csak nagyon bennfentes 
embereknek volt olyan telefonkészülékük, amelyen volt 
interurbán vonal. Az ifjú titkárnő-helyettes, aki a nem létező 
elnökhelyettes titkárnői feladatainak ellátása mellett 
időnként helyettesítette az elnöki titkárnőt meg úgy 
gondolta, hogy ha már ott ül, miért ne kapcsolna külföldi 
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3. ábra: Riporton Zách Alfrédnál 

 

4. ábra: Világnapon a helyettes államtitkár oldalán 

vonalakat annak, aki kéri. Egyszer csak vége lett a dalnak és 
a táncnak, mert amikor kiderült, hogy csak úgy külföldi 
vonalakat kapcsol a tudományos titkárnak, s ez az elnök 
tudtára jutott, a főnöki harag máris utolérte - a telefont. Az 
elnök azon nyomban letiltatta az interurbán vonalat a 
speciális készüléknél.  

Később az elnöki szigor oly mértékben enyhült, talán az 
ifjú titkárnő hatására, hogy a letiltott készülék helyére egy 
olyan, akkor igencsak modernnek számító 8 (nyolc) vonalas 
készülék került, amin nemcsak külföldre lehetett 
telefonozni, de a titkárnő azt is látta, ha valaki épp beszélt. 
Ezzel együtt ez azért nem volt az a borzalmasan izgalmas 
munkakör. Már-már úgy tűnt, hogy a teljes unalom lesz az 
ifjú titkárnő sorsa, amikor az elnöki kegy ismét felé fordult, 
s egy neves meteorológust ültetett az üres elnökhelyettesi 
szobába. Ettől kezdve az ifjú titkárnő, az immár használaton 
kívüli interurbán telefonálásra nem alkalmas készülék 
mellett a neves meteorológus szundikálását is őrizhette, 
miközben hiába várt arra, hogy a szülési szabadságra ment 
kolléga végre visszajöjjön, s ő terveinek megfelelően 
keressen egy jó kis állást. Ahogy teltek az évek, hol itt, hol 
ott tette magát hasznossá. Ha már itt van, néha besegített a 
tudományos titkárnak éves beszámolót szerkeszteni vagy 
terjeszteni a neves csapadék-szinoptikus legújabb kötetét, 
nem mindig 100%-os sikerrel. Az izgalmas kapcsolási 
lehetőségektől való eltiltás, vagy valami egyéb arra is 
rávette rá az ifjú titkárnő-helyettest, hogy más területeken 
kamatoztassa tehetségét. Például nagy öregekkel készített 
interjút (Dunkel és Sáhó, 2010) csak úgy (3. ábra) a 
LÉGKÖR számára, ami szokását később is megtartotta. 
Vagy például elkezdett okleveleket gyártani. Az intézetnél 
nem múlt el számítógépes tanfolyam vagy 50 éves 
jubileum, hogy a delikvens ne kapott volna egy 
remekbeszabott, elnökhelyettesi titkárnő tervezte oklevelet. 
Később a hatáskörébe került a Meteorológiai Világnapok 
szervezése (Sáhó, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), például ő 
adta kézre a kitüntetéseket a minisztereknek, 
államtitkároknak, meg még ki tudja milyen 
főosztályvezetőknek (4. ábra), akit épp erre vetett a sors, 
hogy meteorológusokat tüntessenek ki.  

Aztán, mint a mesében, az öreg király, akarom mondani, 
az elnök, mármint az akkori elnök, egyszer csak a fejére 
csapott, s azt mondta, kellene ide egy személyügyi referens, 
illetve ahogy manapság mondják egy HR. Igen ám, de ki az 
alkalmas eme bizalmi posztra? Csak olyan valaki jöhet 
szóba, aki rendelkezik a megfelelő papírral, mert már 
szerencsére elmúltak azok az idők, amikor csak 
rátermettség alapján neveztek ki valakit ennek, meg annak. 

Nosza, nézzünk körül, ki jönne szóba. Egy gyors belső 
pályázat eredményeként végül is az ifjú (vagy talán már 
nem is olyan ifjú) titkárnőre esett a választás. A döntés 
értékéből semmit nem vesz el az az egyszerű tény, hogy ő 
volt az egyetlen jelentkező. Ha megnyerte, hát megnyerte, 
irány az iskola. Van, aki nem tudná, hogy az ifjú (talán már 
nem is olyan ifjú) elnökhelyettesi titkárnő végzettségét 
tekintve általános iskolai tanító? De tanító néni tetszik, nem 
tetszik, újból be kell ülni az iskolapadba. A sok-sok tanulás 
meghozta a gyümölcsét, kár, hogy az ötletgazda, beiskolázó 
elnök ezt már nem érte meg. Mielőtt lett volna egy képzett 
HR-ja, megfúrták. Hát ilyen az élet, de ez semmit nem von 
le a már nem is olyan ifjú titkárnő érdemeiből. A 
humánszervezői papír birtokában immár teljes joggal 
láthatta el a személyzetis nem mindennapi munkáját. Most 
már végleg hozzákezdhetett ahhoz, amit eddig is csinált: a 
humánszervezéshez. A fiatalabbak nem tudják, hogy 
valamikor, réges-régen, a múlt század ötvenes éveiben a 
személyzetis élet-halál ura volt, azért mert így vagy úgy a 
kezében volt a káderpolitika, ami röviden azt jelentette, 
hogy kiből mi lehet, vagy nem lehet. Most már csak az a 
kérdés, hogy a mostani személyzetis az a rettegett fajta, 
vagy ma már nem kell félni a személyzetistől? Már hogyne 
kéne. No, nem a munkatársaknak, hanem a főnökének, mert 
jó szívből felvesz olyan munkatársakat, akik, hogy is 
mondjam, nem mindig állnak a helyzet magaslatán vagy 
nem örvendenek nagy népszerűségnek. Sokszor csak 
megvédi a megtévedt bárányokat a főnök haragjától, mert 
úgy gondolja, hogy ez a dolga. A dolgozói érdekvédelem 
szakszervezeti, nem HR feladat! Nem csoda, hogy hullnak 
mellőle a főnökök. Eddig túlélt öt elnököt, négy 
elnökhelyettest (ebből csak azért ilyen keveset, mert egy 
időben ilyen egyáltalán nem volt a Szolgálatnál) és még 
hátra van 15 éve a nyugdíjig. Mire számíthatunk? Úgyhogy 
főnökök rettegjetek! Isten éltesse sokáig - a főnökeit! 

Irodalom 

Dunkel, Z. Sáhó, Á. 2010: Egy rendhagyó riport a magyar 
meteorológia nagy öregjével, Zách Alfréddal. Légkör 55, 76-83 

Sáhó, Á. 2004: Meteorológiai Világnap 2004. Légkör 49(2) 2-3 

Sáhó, Á. 2005: Meteorológiai Világnap 2005. Légkör 50(1) 2-3 

Sáhó, Á. 2006: Meteorológiai Világnap 2006. Légkör 51(1) 2-3 

Sáhó, Á. 2007: Meteorológiai Világnap 2007. Légkör 52(1) 2-3 

Sáhó, Á. 2009: Meteorológiai Világnap 2009. Légkör 54(1) 2-3 

Sáhó, Á. 2008: Meteorológiai Világnap 2008. Légkör 53(1) 2-4 
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1. ábra: Csak komolyan (1996-ban interjú Zách Alfréddal Dunkel 

Zoltán oldalán) (Dunkel et. al, 2010) 

 

2. ábra: 2006, a meggyszínű kosztümök éve (2006, Világnap) 

 

3. ábra: A 2007-es 

világnap bombázó, szőke 

háziasszonyaként 

SÁHÓ ÁGI A DIVAT ÉS FODRÁSZMŰVÉSZET TÜKRÉBEN 

 

ÁGI SÁHÓ IN THE MIRROR OF FASHION AND HAIRDRESSING ART  

Móring Andrea 
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., moring.a@met.hu 

 
 

Összefoglalás. Jelen tanulmányban bemutatom, milyen darabokat választott szekrényéből Sáhó Ági az OMSZ egy-egy 

rendezvényére, illetve felvázolom, hogy változott hajviselete 2006 és 2012 között. 

 
Abstract. In this study the pieces of clothes are presented chosed by Ági Sáhó from her gardrobe for some OMSZ events, 

and it is introduced the changing of her hair style between 2006 and 2012. 

 

 

Sáhó Ági nem csak 50. születésnapja miatt, hanem az 

évek során mutatott változatosnál változatosabb 

megjelenése miatt is kiváló tárgya jelen, amatőr 

stílustanulmánynak. Kutatásom során áttekintettem az 

OMSZ belső hálózatán elérthető összes rendezvényfotót, 

melyek először 2006-ban kerültek fel a házon belül 

nyilvános dokumentumok közé. Bár az OMSZ 

személyügyi referense mindig vigyáz, hogy elkerülje a 

vakuvillanások záporát, ahogy munkám során is kiderült, 

egyszer-kétszer mégis sikerült lencse végre kapni őt.   

Mielőtt Ági megjelenésének elmúlt hat évének 

részletezésére térnék, tekintsünk vissza 1996-ig, amikor 

Dunkel Zoltánnal együtt készített interjút Zách Alfréddal 

(1. ábra). A fotón Ágink kibontott, sötét barna hosszú 

hajjal látható, mellyel jól harmonizál hippi korszakot 

idéző szettje. A különleges köves nyaklánc szolid 

eleganciát kölcsönöz az egyébként lezser pólónak, és 

amivel az összeállítás tökéletes választásnak bizonyult a 

komoly interjúhoz. 

A következő kép (2. ábra) már a 2006-os 

Meteorológiai Világnapon készült, ahol Ágit már egy 

vagányabb, nőcis frizurával 

láthatjuk viszont. Az alkalomra 

egy meggyszínű blézert és sötét 

rövid szoknyát öltött. Külön 

kiemelendő, hogy sminkjének 

színét is ruhaválasztáshoz 

igazította.  

A 2007-es Meteorológiai 

Világnap bemondójaként már 

szőke ciklonként jelent meg (3. 

ábra). A szolid elegancia 

jegyében erre az ünnepségre 

klasszikus vonalvezetésű fehér 

blézert választott, mely jól 

passzolt bőszárú fekete 

nadrágjához. A szettet még 

ünnepélyesebbé teszi az Ágin 

egyébként manapság csak ritkán 

látható, magas sarkú, fekete 

szandál. Ugyanez a szolid 

elegancia köszön vissza a 2007-
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4. ábra: Szőkeségét még Holicska Szilvi is megirigyelhetné 

(2007, Múzeumok Éjszakája) 

 

6. ábra: Ági, az egyenlő bánásmód nagyköveteként (2010, 

vezetői értekezlet) 

 

 

5. ábra: Egy hamisítatlan Ági-mosoly a 2008-as Muzejról 

 

7. ábra: Ha jó a kedved, üsd a 

tenyered! (2011, világnap) 

es Múzeumok Éjszakáján készült csoportképen is (4. 

ábra). 

A 2008-as Múzeumok Éjszakájának csapatában Ági 

már egy kevésbé konzervatív összeállításban mosolyog 

ránk (5. ábra). A pöttyös szoknya és az ujjatlan felső 

párosa és a természetességet sugárzó barnás szőke 

hajszín összességében az eddigiekhez képest inkább 

barátságos, mint feszes, hivatalos benyomást kelt. 

2009-ben Ági hajszíne tovább sötétült, egészen 2010-

ig, amikor is egy vezetői értekezleten már újra sötétbarna 

frizurával láthatjuk viszont (6. ábra). Erre az alkalomra 

is hétköznapibb viseletet választott, a piros csíkos 

kardigán és a hosszú sötét szoknya együttese már a ma is 

jól ismert, könnyed, Ági-féle stílust képviseli.  

Ági a felszabadultságra és a kényelemre helyezte a 

hangsúlyt a 2011-es világnapi viseletében is (7. ábra). 

Az év végén készült fotón (8. ábra) Ági újabb frizurával, 

ezúttal egy rövid, sötétbarna fazonnal látható. A kép az 

OMSZ 2011-es karácsonyi ünnepségén készült, ahol az 

OMSZ kórusa, és Ági, mint a kórus karvezetője debütált. 

A kórus egyen öltözetét, a fehér felső és farmer 

kombinációt egy bő fehér blúzzal és kissé trapézos 

farmerral oldotta meg. 

A rövid, barna frizura beválni látszik, hiszen Ági azóta 

sem eszközölt nagyobb változtatást hajviseletében. A 

2012-es OMSZ szülinapon készült felvételen (9. ábra) 

már a kórus soraiban látjuk őt. Az énekkar erre az 

alkalomra kockás inget és farmer szoknyát, illetve 

nadrágot öltött. Kedves kolleganőnk önmagban is 

fiatalos szettjét ezen a napon vagány tornacipővel dobta 

fel. Czelnai Rudolf 80. születésnapján nemcsak Ági 

arcán, hanem összeállításában is a rózsaszín dominált 

(10. ábra). Ám nem csak a rózsaszín, hanem a világos 

kék is nagyon jól áll neki, ahogy azt a 11. ábra fényképe 

is mutatja, mely a közelmúltban, a 2012-es Múzeumok 

Éjszakáján készült. Sajnos a fotón nem látszik, de Ági 

ezt az egyenruhát is a maga egyéniségéhez tudta igazítani 

kicsi, világos színű, nyakba akasztható tarsolyával. 

Összefoglalásként tehát elmondható, hogy kedvenc 

HR-es kolleganőnk stílusa 

az elmúlt 7 évben jelentős 

átalakuláson esett át mind 

öltözködését, mind a 

frizuráját illetően – 

szubjektív szerzői meglá-

tásom szerint előnyére. 

Az elmúlt évek fotóit 

áttekintve feltételezhető, 

hogy Ági a 1996-os 

könnyedebb, felszabadul-

tabb vonal felé tart, esetleg 

visszatér a gyökerekhez. 

Mindemellett megállapító, 

hogy Ági egyénisége 

elnyomhatatlan, nincs az 

az egyenruha, melyet egy 

kis apró kiegészítővel, 

vagy egy jó választással 

ne tudna tökéletesen saját 

egyéniségéhez igazítani. 
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Mindezek alapján Ági ugyan nem mondható 

stílusdiktátornak, viszont akik öltözködésükben, 

megjelenésükben az egyéniség, kényelem és összhang 

triumvirátusát részesítik előnyben, azok számára 

feltétlenül követendő példa lehet. 

Irodalom 

Dunkel Z., Sáhó Á. 2010: Egy rendhagyó riport a magyar 

meteorológia nagy öregjével, Zách Alfréddal. Légkör 55/2. pp 

77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISLEXIKON 

POCKET ENCYCLOPEDIA 
 

T. Puskás Márta 
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., puskas.m@met.hu 

Időjárás: Olyan légköri esemény, mely többek között meghatározza mindennapjaink öltözködését, hangulatát, 

valamint korlátozza a növénytermesztés és állattenyésztés lehetőségeit. Speciális esetben a meteorológiával 

foglalkozó emberek munkájának alapját, azaz a létét meghatározó folyamat. (Móring: 1962 nyarának időjárása) 

LÉGKÖR: Az OMSZ és az MMT közös folyóirata, melynek technikai szerkesztői munkálataiban Ági 2011 óta részt 

vesz. (Dunkel: Az elnökhelyettesi titkárnőtől a rettegett személyzetisig,…) 

Múzeumok Éjszakája (Muzej): Olyan évente megrendezett esemény, melynek során (2005 óta) az érdeklődők 

megismerhetik az OMSZ-ban folyó munkát és Meteorológiai Szakgyűjteményét, illetve egy jó lehetőség egy vidám 

hangulatú, kollégákat összekovácsoló csapatmunkára. (Móring: Sáhó Ági a divat és fodrászművészet tükrében) 

 

8. ábra: Debütálás (2011, karácsonyi ünnepség) 
 

9. ábra: A második koncert (2012, OMSZ szülinap) 
 

 

10. ábra: Csipkerózsika (2012, Czelnai Rudolf 80. 

születésnapján) 

 

11. ábra: Éjszakai vidámság (2012, Múzeumok Éjszakája) 
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 1962 NYARÁNAK IDŐJÁRÁSA 

WEATHER OF SUMMER 1962 

 

Móring Andrea 
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., moring.a@met.hu 

 

Ebben a rendhagyó visszatekintőben az 1962-es nyár 

éghajlati jellemzőit igyekeztem rekonstruálni. Mivel 

1989-ben definiálta a WMO hivatalosan az éghajlati 

gyakorlatban viszonyítási alapul vehető 30 éves éghajlati 

átlagértékeket, a normálokat, az első normálokat az 

1961-1990-es időszakra számították. Ennek megfelelően 

az INDÁ-ban is 1961-1990-re szólnak az első normálok. 

Emiatt és azért is, hogy ez a visszatekintő is illeszkedjen 

a 2001-től Légkörben megjelent visszatekintők sorába, 

összehasonlítási alapul itt is az 1971-2000-es időszakot 

tekintettem, mely az elmúlt 50 évben a globális 

felmelegedés miatt feltételezhetően melegebb, mint az 

1931-60-as normál lenne. Ezt a tényt az össze-

hasonlításkor fontos szem előtt tartani. 

Június. Hazánk egész területén hűvösebb volt a hónap, 

mint az 1971-2000-es átlag, a havi középhőmérséklet 16-

18 °C között alakult. A hónap változékonyságát mutatja, 

hogy az egész évszak leghűvösebb és legmelegebb napját 

is ekkor tapasztalták. 1962 nyara meglehetősen hűvösnek 

indult, olyannyira, hogy június első felében 4 napon is 

megdőlt a napi minimumhőmérséklet rekordja, több 

állomáson negatív hőmérsékleti értékeket is 

regisztráltunk. 7-e után azonban fokozatos felmelegedés 

kezdődött, mely 24-én tetőzött, amikor a napi 

átlaghőmérséklet 25,6 °C volt. Egy nappal később a napi 

melegrekord is megdőlt, Szarvas Bikazug állomáson 38,3 

°C-ról érkezett jelentés.    

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  

38,3 °C Szarvas Bikazug (Békés megye) június 25. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  

-0,4 °C Kékestető (Heves megye) június 7. 

A hónapban a legtöbb csapadék Nógrád megyében 

illetve a Duna vonalának déli vidékén hullott, 

meghaladva a 70 mm-es értékeket. Az 1971-2000-es 

átlaghoz viszonyítva ezek az értékek többnyire a sokéves 

átlag alatt maradtak, de a csapadékosabb területeken a 

lehullott mennyiség pár százalékkal meghaladta a 

sokéves normált. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege:  

117,1 mm Baté Rákópuszta (Somogy megye)  

A hónap legkisebb csapadékösszege:  

2,5 mm Marcaltő (Veszprém megye) 

 24 óra alatt lehullott maximális csapadék:  

89,2 mm Lókút Óbánya (Veszprém megye) június 17.  

Július. Ági születésének hónapjában a középhőmérséklet 

országszerte 18-20 °C között változott, és ezzel 1-2 °C-

kal hűvösebbnek bizonyult az 1971-2000-es átlagnál. A 

hónap az átlagnál jóval alacsonyabb hőmérséklettel 

indult, július 6-án a különbség a -7 °C-ot is 

megközelítette. Ezen a napon megdőlt a napra jellemző 

hidegrekord is, Lenti állomásunkról 3,4 °C-ról kaptunk 

jelentést. A hónap legmelegebb napja egy héttel Ági 

születése után volt tapasztalható, amikor a napi 

középhőmérséklet 25,2 °C volt országos átlagban. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  

34,9 °C Túrkeve (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 

július 27. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  

3,4 °C Lenti (Zala megye) július 2. 

A csapadék területi eloszlása a hónapban jellegzetes 

délnyugat-északkeleti irányt követett, míg az 

alacsonyabb 30 mm alatti összegek az ország északkeleti 

csücskében, a nagyobb 150 mm-t is meghaladó értékek a 

délnyugati országrészben jelentek meg. A csa-

padékösszeg elrendeződésének megfelelően a sokéves 

átlaghoz képes az ország keleti felében hullott kevesebb 

csapadék, helyenként az 1971-2000-es átlagérték felét 

sem érte el, míg a nyugati országrészben annak 

másfélszerese, kétszerese is előfordult. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege:  

232,6 mm Nagyatád (Somogy megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege:  

14,3 mm Bodrogolaszi (Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye)  

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:  

86,7 mm Szentpéterfölde (Zala megye) július 3. 

Augusztus. A havi középhőmérséklet javarészt 21 és 23 

°C közötti volt hazánkban, mellyel a hónap az ország 

legnagyobb részén 2 °C-kal melegebbnek bizonyult az 

1971-2000-es átlagnál. Mint az évszak utolsó hónapja, az 

országos napi középhőmérsékletben csökkenő tendencia 

volt tapasztalható, melyet rövid felmelegedési időszakok 

törtek meg. A legmelegebb nap 15-e volt 25,5 °C-kos 

átlaghőmérséklettel, és egy intenzív lehűlés után a 

nemzeti ünneppel bekövetkezett a hónap leghűvösebb 

napja 16,8 °C-kal.  

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  

36,1 °C Kaposvár (Somogy megye) augusztus 7. 
A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  

  4,2 °C Salgótarján (Nógrád megye) augusztus 31. 

Kirívóan száraz volt a 62-es augusztus. Az ország 
középső részén alig hullott 10 mm csapadék, sőt több 
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1. ábra: A nyár középhőmérséklete 

 
2. ábra: A nyár csapadékösszege 

 

 

3. ábra: A nyár napsütéses óráinak száma (óra) 

 

 

4. ábra: A nyár napi középhőmérsékletei és a sokéves átlag 

 

állomáson egyetlen napon sem észleltek esőt. A 
legcsapadékosabb régióban, az Alpokalján is 80 mm 
alatt volt a legnagyobb csapadékmennyiség. Ennek 
megfelelően az ország nagy része szárazabb volt az 
1971-2000-es normálnál. A csapadékszegény régióban 
az átlag 10%-át sem regisztráltuk, de a nedvesebb 
területeken is csak alig haladták meg a normált a mért 
hozamok. Mindezzel a 62-es augusztus az addig 
tapasztalt második legszárazabb augusztus volt, 
országos átlagban véve 16,5 mm havi 
csapadékösszegével. Ennél szárazabb csak az 1947-es 

volt 11,7 mm-es mennyiséggel. Azóta az 1962-es érték a 
harmadik helyre csúszott, ugyanis 1992-ben az akkor 
jellemző mindössze 7,7 mm-rel új rekord állt be. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege:  
78,9 Felsőszölnök (Vas megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege:  
0,0 mm Nagykovácsi (Pest megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:  
48,1 mm Iregszemcse (Tolna megye) augusztus 17.

 

 

1962. nyár időjárási adatainak összesítője 

Állomás 

Napsütés (óra) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél 

Évsz. 

össz. Eltérés 

Évsz. 

közép Eltérés Max Napja Min Napja 

Évsz. 

össz. 

Átlag 

%-ban 

1mm < 

napok 

Viharos 

napok 

Szombathely     733 15 17.7 -0.7 36.6 1962.06.24 1.9 1962.06.04 182 80 25 11 

Nagykanizsa     - - 18.2 -0.6 32.8 1962.06.24 2.6 1962.06.05 225 93 20 2 

Siófok          863 48 19.6 -0.6 33.7 1962.08.15 7.9 1962.07.06 131 69 16 27 

Pécs            873 53 19.4 -0.4 33.2 1962.08.15 4.4 1962.06.09 153 74 15 13 

Budapest        792 15 20.0 -0.1 34.5 1962.08.07 6.0 1962.07.06 88 53 15 4 

Miskolc         721 6 18.9 -0.1 34.4 1962.06.24 5.0 1962.06.07 118 57 18 3 

Kékestető       742 -8 13.8 -0.3 27.3 1962.08.15 -0.4 1962.06.07 143 54 17 0 

Szolnok         842 24 19.9 -0.2 34.5 1962.08.07 5.6 1962.06.03 83 49 18 - 

Szeged          866 58 20.0 -0.1 34.4 1962.08.07 2.7 1962.06.07 127 71 16 6 

Nyíregyháza     777 15 19.0 -0.3 34.5 1962.07.27 4.8 1962.06.07 91 47 16 - 

Debrecen        842 48 19.3 -0.3 33.8 1962.08.07 3.6 1962.06.05 55 27 13 6 

Békéscsaba      798 -13 19.7 0.0 34.6 1962.06.25 5.8 1962.06.05 108 56 19 3 
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Középiskolai tanulmányait a Patrona Hungariae Gimnáziumban végezte, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán 

szerzett 1983-ban általános iskolai tanítói oklevelet. Tanítóként csak rövid ideig gyakorolta hivatását, a Kodály Zoltán 

Ének-Zenei Általános Iskolában volt napközi vezető 1987 novemberétől 1988. augusztus 15-ig. 1994-ben lépett be az 

Országos Meteorológiai Szolgálathoz. Ügykezelő-titkárnőként kezdte pályafutását az Elnöki Irodán és napjainkig az 

Elnökség, az Elnöki Titkárság égisze alatt folytatta munkáját. Kezdetben besorolása III. ügykezelő volt. Szerződése 

először csak határozott időre szólt, majd 1996. január 1-jével határozatlan idejűre módosult.  

1996. május 15-től már titkársági referensként dolgozott, besorolása ugyanebben az évben ügykezelőből előadó 

lett, majd 1997. július 30-án főelőadó. Munkaköre az idők alatt többször is változott: 2000. április 1-től munkaköre 

személyügyi és oktatási referensre, 2001. július 1-jén személyügyi referensre, 2007. január 1-től pedig személyügyi és 

titkársági referensre módosult, és napjainkban is ebben a munkakörben dolgozik.  

Személyes készségeit és rátermettségét később a Pécsi Tudományegyetemen kamatoztatta, ahol humánszervezői 

oklevelet szerzett 2007. június 28-án. Szakdolgozatában az OMSZ vezetését vette górcső alá, munkája a 

"Humánpolitika az Országos Meteorológiai Szolgálatnál - A kezdetektől napjainkig" címet viselte. 

 



 



 

 


