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Szintézisben látni a jelenségeket: ez a
tanulnivaló jövô. Ez is a jövôbe vetett
bizalom egyik forrása. Egyensúly-
érzetünk fönntartására meg kell is-
mernünk világunkat és meg kell talál-
nunk önazonosságunkat, teherbírá-
sunkat, átlátásunkat. Ahogy Epik-
tétosz mondja: a világ dolgai két
részre oszthatók, rajtunk múló dol-
gokra és rajtunk nem múló dolgokra
(Epiktétosz, 1943). Meg kell talál-
nunk, mi az, ami rajtunk múlik és mi
az, amit rá kell bíznunk a Teremtôre.
A különbségtétel nehéz, ezért sokszor
túlértékeljük magunkat. Az élet és az
élôvilág sokfélesége a Földön emberi
közremûködés nélkül jött létre, és
túlélt már sok katasztrófát. Mun-
káinkat végezve hihetünk abban,
hogy vannak "elôrelátóbb erôk" az
embernél, amelyek az emberrel szem-

ben is képesek megóvni az életet a
Földön.
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Búcsúzni jöttünk egy munkatár-
sunktól, az észlelôhálózat nagy csa-
ládjának egyik tagjától. Mindig
nagy veszteség, amikor kollégá-
ink/barátaink közül valaki távozik,
de ez akkor a legszörnyûbb, mikor
aktív korában történik mindez. 

Luka Ferencné 1951. december
20-án született Sopronban. Ehhez a
gyönyörû városhoz kötôdnek álta-
lános és középiskolás évei, vala-
mint utána munkahelyei is. Két
évig járt a Berzsenyi Dániel gim-
náziumba, majd utána a Szônyeg-
gyárban dolgozik, és itt fejezi be
esti tagozaton középfokú tanul-
mányait a textil technikumban, ahol
1974-ben érettségizik. Kisebb kité-
rôk után 1978 októberében Pôdör
János a Soproni Meteorológiai
Fôállomás akkori vezetôje, aki
másodállásban a textil technikum-
ban matematikát tanított, és akkori-
ban Zsuzsát is oktatta, a meteoroló-
giai állomásra hívja dolgozni. Most
engedjék meg, hogy Pôdör János
szavait idézzem: Megrendítô, hogy
ilyen tragikus hirtelenséggel kell

búcsúznunk Tôled. Ismeretségünk
a diákévekre nyúlik vissza. Általá-
ban mindig pontosan megtetted a
kötelességedet. A gyári milliôt nem
szeretted, ezért mikor lehetôség
nyílott rá a meteorológiai állomásra
hívtalak dolgozni.

Tehát 1978 októberében belép a
Soproni Fôállomás meteorológiai
hivatásos észlelôi közé, erôsítve az
észlelôhálózat nagy családját. 

Majd 30 évet töltött az OMSZ
állományában és ez idô alatt megis-
merhettük segítôkészségét, munka-
társaihoz való jó viszonyát. Aztán,
ahogy teltek az évek, az észlelési
munka, mint oly sokunknak, hozzá
tartozott az életritmusához. Amikor
a soproni állomás megszûnt, azon-
nal vállalta, hogy Gyôrbe jár át dol-
gozni, hogy folytathassa észlelôi
pályafutását. 2006. év végén a köz-
szférában nagyfokú létszámleépítés
volt, és ez a leépítés az OMSZ-ot
sem kerülte el. A létszámleépítés
végrehajtásához az OMSZ bizo-
nyos részlegeit át kellett szervezni,
melynek során a Gyôri Meteoro-

lógiai Fôállomás létszáma is csök-
kent. Zsuzsa belekerült a leépítés-
be, de mivel öt éve volt a nyugdíjig,
így a köztisztviselôk jogállásáról
szóló törvény adta lehetôséggel
élve havi 70%-os bérezéssel a pré-
miuméves foglakoztatást választot-
ta, tehát állományban maradt.

Kedves Zsuzsa!

Búcsúzom Tôled az Országos Me-
teorológiai Szolgálat elnöke, mun-
katársai, közvetlen kollégáid,
Pôdör János, Lugosi Ferenc, Major
János, Büki Kornél, Györe Katalin,
Garab Flórián, Németh György és
Roszik Róbert, valamint az észle-
lôgárda nagy családja nevében,
melynek közel 30 éven keresztül Te
is egy láncszeme voltál. Emlékedet
kegyelettel megôrizzük.

Nyugodjál békében.
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