
ELHUNYT NAGY ISTVÁN, SOPRONHORPÁCSI ÉSZLELŐ 
Nagy István, a Sopronhorpácsi Klímaállomás volt vezetője 81 éves korában, 2019. február 14-én el-
hunyt. Észlelőnk 1955-ben, tizenhat évesen került a helyi növénynemesítő intézetbe, ahol egyre több 
feladattal bízták meg. Amikor a kertészet területén lévő klímaállomás addigi vezetője, Dongó Antal 
1965-ben elhunyt, őt javasolták főnökei a pozícióba. Megbízólevelét 1965. április 26-án állította ki 
Dési Frigyes. Főállása mellett minden nap háromszor feljegyezte a mért adatokat, azokat először pos-
tán, majd telefonon keresztül továbbította az Országos Meteorológiai Szolgálathoz. Sopronhorpács 
1946-ban csapadékmérő állomásként kezdte meg működését. 1949 októberétől mint éghajlatkutató ál-
lomás működik. 1972. július 1-től küld csapadéktáviratokat a napi adatközléshez. Az állomás helye a 
telepítés óta változatlan. 2014 májusa óta már automata állomás is üzemel Sopronhorpácson. Nagy 
István kitartó munkáját jól jellemzi az 1978-ból származó hálózati ellenőri jelentés: „Az észlelő és a 
hely a legutolsó ellenőrzés óta nem változott. Az Adatfeldolgozó Osztály az állomás működésével leg-
nagyobb mértékben meg van elégedve. Hibamentesen működő bizonylatozó állomás, lelkiismeretes 
észlelő, észlelései pontosak, megbízhatóak.”Az észlelő személye, a munkához való lelkiismeretes 

hozzáállása az egyik legfontosabb eleme a meteorológiai méréseknek, megfigyeléseknek. Nagy István példája is ezt mutatja számunkra. 
Észlelői elkötelezettségéről 2011-ben így nyilatkozott a Kisalföldnek: „Életem végéig vizslatni fogom az eget, pedig nem kis kötöttséggel 
jár a feladat. Szeretem a meteorológiát, de nem titkolom, jó lenne néha végigmulatni egy-egy családi eseményt úgy, hogy ne kelljen fel-
pattannom feleségem, három lányom és öt unokám mellől az asztaltól, mert elszólít a kötelesség. 2013. március 23-án, a Meteorológiai 
Világnap alkalmából rendezett ünnepségen az OMSZ elnöke köszönő szavakkal ismerte el és jutalmazta oklevéllel Nagy István munká-
ját, aki 49 évi szolgálat után adta át az állomás vezetését 2014-ben utódjának. Nyugodjék békében! 
 

ELHUNYT SZABÓ LAJOS, A DEBRECENI ÁLLOMÁS  
ÉSZLELŐJE 

Szabó Lajos 2019. március 26-án – gyors lefolyású, súlyos betegségben – 59 éves korában elhunyt. 
Munkatársunk Szamosszegen született 1960. október 29-én. Az általános iskola befejezése után Má-
tészalkán, a Mezőgazdasági Szakközépiskolába járt 1975–1979 között, majd annak elvégzése után a 
helyi, Szamosszegi MgTSz-ben helyezkedett el ágazatvezetőként és ott dolgozott 1981 tavaszáig. 
1981-ben Debrecenbe költözött, és március elején észlelőként helyezkedett el a Debreceni Meteoro-
lógiai Főállomáson. Munkáját mindig pontosan végezte. A 38-éves észlelői munkakörben eltöltött 
idő alatt számos változás történt az észlelői feladatok ellátásában. Lajos mindig megfelelt az új kihí-
vásoknak. Örömmel töltötték el a repülőtéri fejlesztések, és szolgálatkészen teljesítette a repülőtéri 
személyzet meteorológiai információ-kéréseit. Kollégáival jó viszonyt ápolt, segítőkészségére min-
dig lehetett számítani. A Szolgálat jó kedélyű, közvetlen munkatársat, felesége és két felnőtt gyerme-
ke odaadó férjet, és édesapát  veszített el személyében. Nyugodjék békében! 

A Meteorológiai Világnapon (2019. március 25.) kitüntetettek csoportképe 

Zsedényi Zoltánné (Üröm), Salavec Péter (Innováció), Németh Józsefné (Barcs), Fehér János (Fotópályázat 1.), Bakos Anett  
(Fotópályázat 2.), Gróbné Szenyán Ildikó (Pro Meteorologia), Varga Zoltán (Pro Meteorologia), Hodossyné Rétfalvi Rita  
(Pro Meteorologia), Bartha Imre (Schenzl Guidó Díj), Rácz András (AM államtitkár), Dunay Sándor (Schenzl Guidó Díj),  

Torma Csaba (Dévényi díj), Nagy István (agrárminiszter), Pálfy János (Sármellék), Radics Kornélia (OMSZ elnök),  
Leelőssy Ádám (Miniszteri Elismerő Oklevél), Hochdorfer Istvánné (Miniszteri Elismerő Oklevél), Turós Ildikó (MET-ÉSZ),  

Gál Tamás (Miniszteri Elismerő Oklevél), Miklósi Csaba (társadalmi észlelő), László Tibor Zoltán (AM HÁT), Bézi Zsuzsanna 
(Sáp), Bonta Imre (Pro Meteorologia), Kullmann László (Miniszteri Elismerő Oklevél)  
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