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BÓNA MÁRTÁRA EMLÉKEZÜNK 

 
A búcsúbeszédet, mely alapján a megemlékezés készült, Vadász Vilmos kollégánk mondta el  

a budakeszi Havas Boldogasszony római katolikus templomban 2011. június 9-én. 
 

 

Május 31-én nagy veszteség érte a meteorológus társadalmat. 

Olyan munkatársat veszítettünk el, akinek munkaszeretete, meg-

bízhatósága, kitartása, szorgalma példa értékű sokunk számára. 

Bóna Márta 1968-ban, közvetlenül matematika-fizika és me-

teorológus diplomája megszerzése után helyezkedett el az Orszá-

gos Meteorológiai Szolgálatnál.  

Rév-Komáromban született 1944. július 24-én. Családja 

1947-ben költözött Magyarországra Az általános iskolát Rácal-

máson, a gimnáziumot Székesfehérváron végezte. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál az előrejelzés külön-

böző területein dolgozott. Több 

évtizeden keresztül tájékoztatta a TV 

képernyőjén és a rádió csatornáin 

keresztül az ország lakosságát az 

időjárás alakulásáról. Már a 70-es 

évek eleje óta rendszeresen hallhat-

tuk megnyugtató, kellemes hangját a 

Magyar Rádió reggeli, déli és esti 

Krónikáiban, a körzeti időjárás jelen-

tésekben. Később a Magyar Televí-

zió meteorológiai adásainak is rend-

szeres szereplője lett, 2005 óta a Hír 

TV-ben láthattuk. Megszólalásaiban 

úgy törekedett a legmagasabb szintű 

szakmai hitelességre, hogy közben 

közérthető, követhető legyen. Nagy 

hangsúlyt fektetett a magyar nyelv 

helyes használatára, kerülte az idegen 

szavakat és az olyan szakkifejezése-

ket, melyek ismeretlenek voltak a hallgatók vagy nézők többsége 

számára. Mindezeknek nagy szerepe lehetett abban, hogy tagja 

lett a Magyar Rádió Mikrofonbizottságának is. Hogy munkája 

mennyire eredményes volt, azt az is mutatja, több ízben a leghite-

lesebb televíziós, női meteorológusnak választották. Nem kis 

szerepe volt tehát abban, hogy a rádiós, televíziós időjárás jelenté-

sek népszerűek lettek, és a meteorológusok a legszélesebb körnek 

át tudták adni a várható időjárásra vonatkozó ismereteiket. Úgy 

törekedett érdekfeszítő, színes, jól érthető megfogalmazásra, hogy 

mindig kerülte a hatásvadász elemeket. Előadásmódja az utóbbi 

időben különösen felértékelődött, amikor sok média szereplő 

értékrendjében nem az elsők között szerepel a hitelesség, szakmai 

korrektség. 

Mindig szeretettel, nagy empátiával segített a pályakezdő kol-

légáknak, derűs, nyugodt természetével jó légkört teremtett maga 

körül. A hazai meteorológiai közéletben is aktív szerepet vállalt. 

Hosszú időn keresztül tagja volt a 

Magyar Meteorológiai Társaság 

választmányának és a LÉGKÖR 

szerkesztőbizottságának, ahol nem-

csak szerkesztői munkát végzett, de 

rendszeresen cikkeket is írt a folyóirat 

számára. Kiemelkedő szakmai tevé-

kenységéért 2001-ben Pro Meteoro-

lógia Emlékplakett miniszteri kitünte-

tést kapott.  

Munkáját nyugdíjasként is foly-

tatta – nap, mint nap találkoztunk 

barátságos mosolyával, kedves szava-

ival. Megdöbbentő hirtelenséggel, 

súlyos betegséggel folytatott rövid 

küzdelem után távozott közülünk.  

Május elsején még dolgozott, el-

készítette a Hír TV számára a szoká-

sos anyagot, a rá jellemző gonddal, alapossággal.  

Búcsúztatásán családja, kollégái, barátai és nem utolsó sorban 

lakhelyének szerető közössége vett tőle búcsút. Székesfehérváron 

a Ciszterci templomban helyezték őt végső nyugalomra. 

 

 

SZERZŐINK FIGYELMÉBE 
 
A LÉGKÖR célja a meteorológia tárgykörébe tartozó kutatási eredmények, szakmai beszámolók, időjárási események leírásának 
közlése. A lap elfogad publikálásra szakmai úti beszámolót, időjárási eseményt bemutató fényképet, könyvismertetést is. 

A kéziratokat a szerkesztőbizottság lektoráltatja. A lektor nevét a szerzőkkel nem közöljük. Közlésre szánt anyagokat kizáró-
lag elektronikus formában fogadunk el. Az anyagokat a legkor@met.hu címre kérjük beküldeni Word-fájlban. A beküldött szö-
veg ne tartalmazzon semmiféle speciális formázást. Amennyiben a közlésre szánt szöveghez ábra is tartozik, azokat egyenként 
kérjük beküldeni, lehetőleg vektoros formában. Az ideális méret 2 MB. Külön Word-fájlban kérjük megadni az ábraaláírásokat. A 
közlésre szánt táblázatokat akár Word-, akár Excel-fájlban szintén egyenként kérjük megadni. Amennyiben a szerzőnek egyéni 
elképzelése van a nyomtatásra kerülő közlemény felépítéséről, akkor szívesen fogadunk PDF-fájlt is, de csak PDF-fájllal nem 
foglakozunk. 

A közlésre szánt szöveg tartalmazza a magyar és angol címet, a szerző nevét, munkahelyét, levelezési és villanyposta címét. A 
Tanulmányok rovatba szánt szakmai cikkhez kérünk irodalomjegyzéket csatolni. Az irodalomjegyzékben csak a szövegben sze-
replő hivatkozás legyen. Az egyéb közlemények, szakmai beszámolók esetében is kérjük lehetőség szerint angol cím és összefog-
laló megadását. 
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