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PONTOS ÉSZLELÉSSEL AZ 5 ÉVES TERVÉRT! 
 

WITH ACCURATE OBSERVATION FOR THE 5-YEAR PLAN! 
 

Tóth Róbert, Tamáskovits Károly 
Országos Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium, 

1181 Budapest, Gilice tér 39., toth.r@met.hu; tamaskovits.k@met.hu 
 

Összefoglaló. Nagy Ferencné kivételesen hosszú ideig, pontosan, lelkiismeretesen végezte a meteorológiai megfigyelése-
ket Balinka-Mecsérpusztán. E példamutató pályafutást az Országos Meteorológiai Szolgálat elismerő oklevéllel jutalmaz-
ta. 
 
Abstract. Ferencné Nagy carried out meteorological observations in Balinka-Mecsérpuszta precisely, conscientiously and 
for exceptionally long time. Hungarian Meteorological Service awarded this outstanding career with Certificate of Merit. 

 
A Balinka-Mecsérpusztai 244 számú meteorológiai ál-
lomás (jelenleg Balinka-Mecsér, állomásszáma 35104) a 
Bakony alján észleli az időjárási viszonyokat és jelenti az 

adatokat, Székesfehérvártól 35 km-re ÉNy-ra. A csapa-
dékmérő állomás első észlelője Rádler Jenő erdőmérnök 
volt, aki 1955. december 1-től jegyezte az adatokat. Tá-
vozásakor Jávori Erzsébet bérelszámolót kérte fel a mé-
rés és megfigyelés további folytatására, aki 1957. márci-
us 9-én kelt megbízólevél (1. ábra) alapján lett az akkori 
Országos Meteorológiai Intézet munkatársa. Erzsi néni 
édesapja a közeli bányában dolgozott, és először ő is ott 
helyezkedett el. Racionalizálás címén azonban elbocsá-

tották. Ezután az erdészetnél talált munkát és férjet, s 
Nagy Ferencné néven küldte ezentúl a csapadéklapokat. 
Feladatát mindig lelkiismeretesen, pontosan látta el, rajta 

nem múlt egyik ötéves terv teljesítése sem. A kivételesen 
hosszú, 58 év észlelői munkáját több emléklappal és 30 
év a meteorológia szolgálatáért kerámia emléktárggyal is 
jutalmazták. Sajnálatunkra 2015 februárjában levélben 
tájékoztatott bennünket, hogy megromlott látása miatt 
nem tudja folytatni az észlelést, s ahogy azt 1957-ben 
előírták, ezennel most visszaküldte megbízólevelét. Új 
észlelőről is gondoskodott. Példamutató hozzáállását az 
Országos Meteorológiai Szolgálat elismerő oklevél  

 

    
 

 1. ábra: A Szolgálat által kibocsátott elismerő oklevél.  2. ábra: Nagy Ferencné, Erzsi néni otthonában az oklevéllel 
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(2. ábra) adományozásával köszönte meg. Tamáskovits 
Károly nyugalmazott hálózati főellenőr és jómagam ápri-
lisban kerestük fel Erzsi nénit mecséri lakhelyén, s a 
Szolgálat nevében megköszöntük kitartó munkáját s át-
nyújtottuk a bekeretezett oklevelet. Egyúttal elkértük az 

eredeti megbízólevelét a Meteorológiai Múzeum számá-
ra, ahol ez a dokumentum emléket állít a korabeli társa-
dalmi csapadékészlelőknek. Szívből köszönjük pontos és 
lelkiismeretes munkáját és további nyugdíjas életéhez jó 
egészséget kívánunk! 

  

  
3. ábra: Az 1957. március 9-én kibocsátott és 2015. februárban, az előírásnak megfelelően visszaküldött oklevél. 


