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NAGY ERNŐNÉ ÉSZLELŐ VILÁGNAPI KITÜNTETÉSE 

AWARD OF MRS. NAGY OBSERVER FOR THE WORLD METEOROLOGICAL DAY 

Tóth Róbert 
Országos Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium, 1181 Budapest, Gilice tér 39., toth.r@met.hu 

Összefoglaló. Nagy Ernőné hosszú ideje pontosan, lelkiismeretesen végzi a meteorológiai megfigyeléseket Somogyhat-
vanban. E példamutató elkötelezettséget az Országos Meteorológiai Szolgálat elismerő oklevéllel jutalmazta. 

Abstract. Ernőné Nagy has been carrying out meteorological observations in Somogyhatvan precisely, conscientiously for 
a long time. Hungarian Meteorological Service awarded this outstanding commitment with Certificate of Merit. 

Somogyhatvan Szigetvártól északnyugatra fekszik a Dél-
Zselicben, Baranya megyében. A község az 1950-es me-
gyerendezéskor került Somogy megyétől Baranyához a 
Szigetvári járás részeként. Míg az 1910-es népszámlálás-
kor 704 fő lakta, mára ez a szám kicsivel ennek a fele alá 
csökkent. 

1911-től, immár 105 
éve folyik csapadék-
mérés a kis faluban. A 
csapadékmérő az isko-
la udvarában állt, a 
méréseket a mindenko-
ri iskolaigazgató vagy 
a tanítók végezték.  

Amikor az iskola meg-
szűnt a faluban, Bali 
Lászlóné tanítónő adta 
át a mérések folytatá-
sát Nagy Ernőnének. 
Így Margit néni 1977-
től végzi a megfigyelé-
seket a saját telkükön a 
Kossuth utca 79 alatt, 
közel a református 
templomhoz, ami 
1737-ben épült barokk 
stílusban.  

Az észleléssel eltelt 
közel négy évtizedben 
a falut elkerülték az 
időjárási rendkívülisé-
gek. Megfigyelték 
még, hogy a téli idő-
szakok enyhülnek és 
egyre kevesebb a hó. 

A nyarak viszont me-
legebbek és szárazabbak. Megszűntek a csendes, lassú 
áztató esők, helyette inkább viharos széllel, dörgéssel 
nagy mennyiségű csapadék hullik rövid idő alatt. Nagy 

Ernőné a 39 éven át végzett megbízható, lelkiismeretes 
munkájáért a 2016. évi Meteorológiai Világnapon elis-
merő oklevelet kapott az OMSZ elnökétől.  

Mivel egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy vállal-
va a hosszú uta-
zást részt vegyen 
az ünnepségen, a 
kitüntetést szemé-
lyesen vittem el 
Somogyhatvanba 

áprilisban. 

Így alkalmam 
nyílt megismer-
kedni egy szim-
patikus dél-
dunántúli házas-
párral.  

Nagy Ernő úr 
igazán nyílt, be-
szédes, sokoldalú 
ember. Bármely 
témakörben szí-
vesen megosztja 
gondolatait. Ko-
rábban, szabad 
idejében, lako-
dalmakban zenélt 
vonós és fúvós 
hangszereken. A 
kertet, az udvart 
példás rendben 
tartják. Egy fiuk 
és két unokájuk 
van.  

Szívből köszön-
jük Nagy Ernő-

nének a pontos és lelkiismeretes észlelői munkát és to-
vábbi nyugdíjas életéhez jó egészséget kívánunk, töltse 
szeretetben családjával. 

  

 

A Nagy házaspár a csapadékmérővel 


