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A mai Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, 
Magyarország és Horvátország területén fekvő egykori 
főhercegi birtokok főkormányzójaként Magyaróvárott 1813-
ban kezdte meg korszakalkotó munkásságát a reformkor tudós 
mezőgazdásza. Korának polihisztoraként a mezőgazdaság szinte 
minden ágával foglalkozott és azokban maradandót alkotott 
- bármihez fogott, zsenialitása mindenben megnyilvánult. 
Kiemelkedő eredményeket és nemzetközi hírnevet ért el többek 
között a vízgazdálkodás, rét- és legelőművelés úttörőjeként. Az 
általa tervezett és megvalósított márialigeti öntözőrét - amely 
az öntözéses kutatások hazai megindulását is jelentette - a maga 
nemében teljesen egyedülálló volt, a kontinens minden sarkából 
vonzotta a szakembereket. A juhtenyésztés terén a belterjes 
állattartási technológia fejlesztésében is maradandót alkotott: 
több évtizedes vitákat zárt le az általa Európában (és talán a 
világon) elsőként alkalmazott módszerekkel. A gyakorlati 
tapasztalatait, kísérletező jellemének köszönhető fejlesztéseit 
több tanulmányban tette közkinccsé. Legnagyobb alkotásaként 
azonban a magyaróvári agrár-felsőoktatás elindítását tartjuk. 
“Az elmúlt 180 évben egyetlen gazdász sem végzett az óvári 
Alma Máterben, aki szellemi örökségéből ne részesült volna. Az 
agrártudomány és gyakorlat területén hatása európai léptékű.” 
Végakarata szerint magyaróvári földben kívánt nyugodni, 
ahol Wittmann a nagy egyéniségeknek kijáró búcsúztatásban 
részesült. Az egyik nekrológjában olvasható: “Nagy veszteség, 
melyet a jelenkor szenved, főképp azokra nézve, akik szerencsések 
voltak közelebb állni hozzá: és sok ideig fog ő még élni… saját 
tapasztalataival bebizonyított igazságokat foglaló irataival az 
osztrák birodalom minden gazdája emlékében, sőt a birodalom 
határain túl is… Ritka nemes férfiú volt”. A természettudományos 
érdeklődését öröklő utódai szintén kiemelkedően teljesítettek, 
és generációk óta meghatározó szereplői a nemzetközi 
tudományos életnek: található közöttük számos professzor, 
dékán, egyetemalapító rektor, de egyik ükunokája személyében 
Nobel-díjas tudós is.

Albert Kázmér szász-tescheni herceg 
(1738-1822)

A főherceg egykoron kiterjedt birtokainak központjában, 
Magyaróvárott létesítette 1818-ban főkormányzója, Wittmann 
Antal reformkori tudós mezőgazdász javaslatára Alma 
Materünket, Európa első, folyamatosan működő agrár-
felsőoktatási tanintézetét. A Magyaróvári Gazdasági Felsőbb 
Magántanintézet néven alapított intézmény kezdetben főként a 
herceg uradalmai számára képzett kiváló elméleti és gyakorlati 
tudással felvértezett mezőgazdászokat, azonban az iskola 
elnevezése ellenére minden tanulni vágyó fiatal előtt nyitva állt. 
A főhercegi intézet már a kezdeti években gyorsan prosperálni 
kezdett, szerepe kihatott egész Közép-Európa mezőgazdaságának 
fejlődésére: a 35 millió lakosú Habsburg Birodalom egyetlen ilyen 
jellegű intézményeként az nem csak az államalakulat részeiből, 
hanem Franciaországtól a korabeli német tartományokon át 
Törökországig bezárólag a kontinens minden sarkából vonzotta 
a hallgatókat. Albert Kázmér az általa szignált alapítólevélben 
biztosította az intézmény folyamatos fenntartását a hatalmas 
birtok nezsideri udvartelkén megtermelt bevételek allokálásával. 
Örököseit szintén kötelezte az intézmény további fenntartására, 
azonban – többek között annak későbbi stratégiai fontossága 
okán – 1850-ben állami, minisztériumi fennhatóság alá került. 
A főherceg azonban nem csak Alma Materünk megalapításával 
alkotott maradandót. A tudomány nagylelkű mecénása jelentős 
művészetpártoló tevékenységet is folytatott, nevéhez köthető 
a világ legnagyobb grafikai gyűjteményének létrehozása 
is. A kollekció ma is megtekinthető az egykori bécsi 
palotájában működő, és nevét viselő Albertina múzeumban. A 
történelemkönyvek lapjaira pedig magyarországi és németalföldi 
kormányzóságával írta be örökre nevét. Koller Ferenc, Bars 
vármegye főispánja hozzá íródott sorai talán mindennél többet 
elmondanak: „Királyi Fenségtek neve éljen épségben köztünk 
míg csak Magyarország fennáll, s emléke minden boldogság és 
hálaadó ima közt fog fennmaradni Magyarország azon férfiai 
közt, kik az országban valaha oly tiszták voltak, és kiknek nevét 
az emlékezet halhatatlan betűivel írták.”
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Lectori salutem! Üdvözlet az Olvasónak!

A tisztelt olvasó, aki most kézben tartja az 1960-ban végzett és 2010-ben 
aranydiplomával kitüntetett évfolyam évkönyvét, bizonyára érdeklődést 
tanúsít az egyéni életpályák alakulása és az elért eredmények iránt. 
Szeretett Alma Materünket közel 200 éve hívta életre 1818-ban két 
alapítónk: Albert Kázmér szász – tescheni királyi herceg, és a minden 
területen zseniális képességekkel megáldott főkormányzója denglázi 
Wittmann Antal lovag. Az Alma Mater folyamatosnak tekinthető oktató 
munkájának sorába illeszkedett az 1960-ban végzett évfolyam, melynek 
története 1956-ban kezdődött. Helytelen politikai döntés miatt 1949 és 
1954 között szünetelt az oktatás, amit 1954-ben újra indítottak. A most 
jubiláló évfolyam az újra kezdést követően harmadik volt. A hatékony 
beiskolázás eredményeként az ’56-ban kezdő évfolyamra 122-en nyertek 
felvételt, akik közül 116-an beiratkoztak. A tanulmányok megkezdése után 
bekövetkezett történelmi vihar végigsöpört hazánk egész területén, így 
1956 október 26-án Mosonmagyaróváros is, A tüntetőket ért sortűzben 
az évfolyamról hárman életüket vesztették, 8-an pedig megsebesültek. 
A forradalom és Szabadságharc leverését követő megtorlások elől 45-en 
külföldre távoztak – akik közül ismeretink szerint - lett orvos, fogorvos, 
vegyészmérnök, építészmérnök, pedagógus, mezőgazdász. Néhányan 
más hazai egyetemen folytatták tanulmányaikat, ugyancsak mások 
abbahagyták felsőfokú képzésbe való részvételüket. Felsőbb évfolyamokról 
néhányan társultak, így az évfolyam létszáma 53 lett. Sajnálatos módon 
a tanulmányokat ketten nem tudták befejezni, mert időközben elhunytak. 
Az évfolyam létszáma végül is 51 főben konszolidálódott. 
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Tisztelt Díszoklevelesek,
Kedves Előttünk Járó Kollégáink!

Az Alma Mater elismeréssel köszönti Önöket. Öröm számunkra, hogy 
gazdag szakmai pályafutásuk során elért eredményeikre figyelemmel - 
amelyekkel hozzájárultak az itt folyó munka hírnevének elismertetéséhez, 
és öregbítéséhez – arany díszoklevelet adományozhatunk. Külön is 
figyelemre méltó, hogy életüket a XX. század történelmi eseményeinek 
sorozatától meghatározottan, vagy attól függő körülmények között élték. 
Az emberi életeket, vért és anyagi áldozatot követelő II. Világháború, 
az azt követő politikai rendszer megélése, valamint az Önök 1956-
ban tanulmányait kezdő évfolyamának, a Magyar Forradalom és 
Szabadságharcnak, továbbá a következményeinek sorokat tizedelő hatását 
ellenére megmaradtak. 1960-ben kaptak mezőgazdasági mérnöki oklevelet. 
Elméleti és gyakorlati tudással felvértezett szakmai pályafutásuk kezdete 
a mezőgazdaság szövetkezeti tulajdonra alapozott átszervezésének 
időszakára esett. A mezőgazdasági üzemek szervezésében, termelési 
folyamatának irányításában közvetlen vagy közvetett résztvevők voltak. 
Munkájuk eredményezte a mezőgazdasági termelés világszínvonalának 
megközelítését, egyes területeken az elérését.
Korosztályuk képviselői szereplői voltak még az 1989-es rendszerváltás 
mezőgazdaságot érintő változásainak is.
Kívánom, hogy további életükben a jó egészség és az aktív tevékenység 
legyen a jellemző. Reményeink szerint még hosszú éveken át élhetnek 
családjuk szerető körében, a kialakult baráti és szakmai körök társaságában.
Legfőbb óhajunk, hogy még sokszor csendüljön fel ajkunkon ősi 
himnuszunk:
„Mindnyájan jártunk egyszer az akadémián” Így legyen!

Mosonmagyaróvár, 2010. szeptember 3.

Prof. Dr. Schmidt Rezső
dékán
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Csontos Károly 

Óvár Nekünk...

Ahol remegtek a fák,
Ha fáztak a zúzmarától,
Ahol sírtak a jégcsapok

Amint a tél a tavaszba táncolt.

Ahol szikrázott a nap
A nyíló hóvirágon és
Szerettük egymást

Oly sok, szép délutánon.

Ahol csobbant a víz
Amikor eveztünk,

Ahol boldogok voltunk,
Sírtunk és nevettünk,

S ahol sétáltunk
Az öreg vár tövében,

Amely ringatott,
Mint anya az ölében...

Ez mind te voltál, Óvár,
S talán leszel is örökké,
Ha megőriz az emlék és
Nem válik majd köddé!
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Tanáraink

Dr. Varga Ernő
igazgató: 1954-1957,

egyetemi tanár

Kovács László
igazgató: 1957-1959, egyetemi 

docens, tangazdasági 
és üzemvezetési gyakorlato
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Dr. Varga János
igazgató: 1959-1962, 

egyetemi docens, 
növénytermesztéstan

Halász Sándor 
évfolyamfelelős tanár, 
egyetemi adjunktus, 

tudományos szocializmus

Dr. Bacskay Sándor 
egyetemi docens, 

agrometeororlógia

Görög Imre
egyetemi adjunktus, 

mezőgazdasági üzemtan
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Hajdu Frigyes 
egyetemi adjunktus, állattan, 

növények állati kártevői

Hídvégi László 
egyetemi docens, kémia

Invits József 
egyetemi adjunktus, 

politikai gazdaságtan

Dr. Jankó József 
egyetemi docens, 

mezőgazdasági üzemtan
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Kajdi Jenő 
egyetemi docens, fizika, 
mezőgazdasági géptan

Kassai Kálmán 
egyetemi adjunktus, 

mezőgazdasági számvitel, 
mezőgazdasági statisztika

Kéri Lehel 
egyetemi adjunktus, 

növénygenetika

Keresztény Béla 
egyetemi adjunktus, 

talajtan
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Mrekva Dezső 
egyetemi tanársegéd, 
agrárgazdaságtan

Mike Imre 
egyetemi adjunktus, 

tangazdasági gyakorlatok

V. Nagy Lukács 
egyetemi docens, 

politikai gazdaságtan

Németh Dezső 
egyetemi adjunktus

 üzemvezetési gyakorlatok
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Papp Ágoston 
egyetemi docens 

mezőgazdasági géptan

Pintér Ferenc 
egyetemi adjunktus 

filozófia

Szabó Gábor 
egyetemi docens, 

kertészet

Dr. Sipos Gábor 
egyetemi tanár, 
földműveléstan
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Dr. Török János 
egyetemi tanár, 

háziállatok anatómiája 
és élettana

Szajkó László 
egyetemi docens 

állattenyésztéstan
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Az évfolyam, 
leckekönyvben szereplő oktatói

(fénykép nem áll rendelkezésre)

Dr. Balatoni Mihály 
meghívott előadó, tejgazdaságtan

Dr. Balla István
 egyetemi adjunktus, takarmányozástan

Bálint Sándor 
egyetemi adjunktus, növénynemesítéstan

Dr. Dudits Dénes 
meghívott előadó, gazdaságföldrajz

Fejér Domonkos
 meghívott előadó, növényélettan

Dr. Gévai Lajos 
meghívott előadó, jog-és közigazgatás

Győrvári István 
meghívott előadó, mezőgazdasági kereskedelemtan

Harmath Lajosné 
meghívott előadó, mikrobiológia

Hegyi Géza 
egyetemi adjunktus, növénytermesztéstan

Károly Árpád 
egyetemi adjunktus, mezőgazdasági fásítás

Kovács Imre
meghívott előadó, testnevelés

Kovács Lajosné
 meghívott előadó, orosz nyelv
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Nagy Inocent 
meghívott előadó, mezőgazdasági technológia

Oláh Imre 
meghívott előadó, földméréstan és kultúrtechnika, 

mezőgazdasági építészet

Réka Ferenc 
tanulmányi osztályvezető, rét- és legelő művelés

Schmidt Júlia 
lektor, orosz nyelv

Széles Gyula 
egyetemi adjunktus növénytan, növénykórtan

Szabó László
lektor, orosz nyelv

Az évfolyam 
leckekönyvben nem szereplő oktatói

Dr. Dohy János 
egyetemi tanár, igazgatóhelyettes, növénytan

Halász Éva 
meghívott előadó, növénynemesítéstan

Dr. Pintér László 
egyetemi docens, állattan

Schmidt János 
meghívott előadó, takarmányozástan

Tóth Iván 
egyetemi adjunktus, tangazdasági és üzemvezetési gyakorlatok

Varga Imre 
egyetemi adjunktus tangazdasági és üzemvezetési gyakorlat
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Díszoklevél
Arany

Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia
(1954-1962)

1960-2010
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Bajzáth Sándor †
(1938 – 2003)

A végzést követően a Lajta-Hanság Állami Gazdaságban helyezkedett el 
és az állattenyésztési ágazatban dolgozott 1962-ig. Ezt követően Győrben 
a Járási Tanács Mezőgazdasági Osztályán volt állattenyésztési előadó. 
Az osztály megszűnését követően 1968-81-ig a Rába Mezőgazdasági 
Gépgyárban piackutatói beosztásban vállalt munkát. Kiállításokat, 
szántóversenyeket rendezett. Az Országos Mezőgazdasági Kiállításokon 
minden évben szerepelt, és a vállalat kiállított termékeinek főrendezői 
szerepkörét töltötte be. Több esetben járt külföldön, a vállalat érdekeit 
képviselő feladattal. Többek között ilyen munkát végzett a Szovjetunióban, 
Lengyelországban, NDK-ban és Romániában. Munkáját két alkalommal 
ismerték el „Kiváló Dolgozó” kitüntetéssel. 
A mosonmagyaróvári Talajtani Kutatóintézetben dolgozott 1981-99-ig. 
Betegsége miatt már 1991-ben rokkantasították, de még utána is vállalt 
munkát. 1999-ben Felsőtárkányba költöztek, és haláláig ott éltek. 
Lautner Annával 1960-ban kötött házasságból két fiuk született. Három 
lány és egy fiú unokájuk van.

Elérhetőség: Bajzáth Sándorné, 9023 Győr, Schima Bandi u. 6.
  Telefon: 06 70 222 4289
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Dr. Bakó Imre †
(1938-2016)

Gimnáziumi érettségit követően az agrármérnöki oklevelét 1960-ban 
kapta meg. Az oklevél megszerzését követően a Lajta-Hanság Állami 
Gazdaságban helyezkedett el, ahol a gyakornoki beosztástól a kerület 
igazgatói munkakörig több beosztásban is dolgozott. A Nagyszentjánosi, 
majd a jogutód Kisalföldi Állami Gazdaság igazgatói tisztjét töltötte be 
1975-1991 között. Munkássága alatt aktív résztvevője volt több szakmai 
testületnek, (MAE megyei elnök, az országos elnökség tagja; METESZ 
megyei szervezet társelnöke; SZAGE; miniszteri Tanácsadó Testület tagja). 
Eredményeit négy alkalommal ÁGOK kiváló dolgozója, öt alkalommal 
miniszteri, két esetben kormány, egy alkalommal pedig lengyel 
mezőgazdasági miniszteri kitüntetéssel ismerték el. 
Dr. Nits Anna belgyógyász szakorvossal 1962-ben kötött házasságot, 
amelyből két fiúgyermekük született

Elérhetőség: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 17/b
  Telefon: 06 96 313 949
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Bakody Aladár †
(1936-2008)

Az oklevél megszerzése után a Lajta-Hanság Állami Gazdaságban töltötte 
gyakornoki idejét. Ezt követően 1962-ben betöltötte a sokorópátkai és a tényői 
tsz-ekben a főagronómusi állást. Rábapatonán 1966-tól, Dunaszegen pedig 
1970-től 1974-ig volt főagronómus. A Győri Járási Tanács Mezőgazdasági 
Osztályán 1974-ben dolgozott. Ismételten termelőszövetkezetben vállalt 
állást, 1975-ben Himodon, majd a tsz-ek egyesülését követően a mihályi tsz 
elnökévé választották. A termelőszövetkezetnél betöltött tisztségek után 
1983-tól a Szigetközi Agráripari Rt. igazgatója lett. Ezt a tevékenységet az 
Rt. megszűnéséig folytatta, azt követően pedig a felszámolási feladatok 
ellátásában volt szerepe. 
Felesége Piegler Mária agrármérnök. Gyermekei Katalin közgazdász, 
Péter agrármérnök és közgazdász. Két unokája van, Bakody Orsolya és 
Réka
Testvéreivel létrehozott alapítványra mindig büszke volt, mert az 
édesapjáról. Bakody Elemérről nevezték el, és abból támogatták a Kisfaludi 
Általános Iskolát, valamint a Vadosfai Evangélikus Egyházközséget.

Elérhetőség: fia Bakody Péter, bakody.peter@t-online.hu
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Dr. Bognár József

Az oklevél átvétele után kezdett dolgozni azzal a céllal, hogy szüleitől 
gyermekkorban tanult alapismeretekhez magasabb szintű gyakorlatot 
is tudjon szerezni az egyetemi katedrára kerüléséhez. A Székesfehérvári 
Mezőgazdasági Technikum Tangazdaságának növénytermesztését 
irányította valamint az ott folyó kísérleteket szervezte, a tanulók gyakorlatait 
vezette. Az Iregszemcsei Kísérleti Intézet Tangazdaságának főállattenyésztői 
feladatait látta el, ló, szarvasmarha, sertés, juh tenyészállat neveléssel 
foglalkozott. A kőröshegyi, majd a magyaregresi mgtsz vezető főagronómusa 
volt. Tevékenysége a tsz-ek gazdálkodásának eredményességét segítette. 
Szakmai munkáját a Fejér Megyei TSz Szövetség növénytermesztési 
vezetőjeként folytatta. Ezt követte Ságváron a főagronómusi majd tsz elnöki 
szerepkör betöltése. A több területen szerzett gyakorlati tapasztalatokat a 
Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán majd egyetemen betöltött egyetemi 
adjunktusi állás követte. Egyetemi doktori fokozatát állattartási kísérletek 
eredményeit feldolgozva szerezte meg. Pályafutása végén a Gyakorlati 
Tanszék vezetője volt, és ekkor megszervezte az ország különböző területein 
elhelyezkedő tsz-ekben a jól működő hallgatói gyakorlatokat.A gyakorlati 
oktatás tapasztalatait szakfolyóiratokban közölte. Munkásságát „Kiváló 
dolgozó” jelvénnyel ismerték el. 

Elérhetőség: 8623 Balatonföldvár, Ady Endre u. 25.   
  Telefon:  06 30 574 7060



21

Böröczky Géza †
(1937-2009)

Az oklevél megszerzését követően a Marcalgergelyi, majd az ÁG-ok 
egyesülését követően a Pápai Állami Gazdaságban töltötte gyakornoki 
idejét. Ezt követően a Pápai Járási Tanács Mezőgazdasági Osztályának volt 
munkatársa. A hivatal megszűnését követően 1996-ban került a Marcaltői 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe növénytermesztést irányító 
szakemberként. Főagronómusi feladatkört a Nemesgörzsönyi MgTSz-ben 
1972-74 között töltött be. Ekkor a Mezőlaki és a Nemesgörzsönyi MgTSz-
ek egyesültek, és ettől számítva a görzsönyi terület növénytermesztésének 
volt az üzemegységvezetője.
Betegsége miatt rokkant nyugdíjba helyezték. 

Elérhetőség: felesége meghalt, fiának címe ismeretlen
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Bruszt László †
(1936-1959)

A Győri Fonó- és Szövőipari Technikum elvégzése után a szakmában 
helyezkedett el. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára 1956-
ban kezdő évfolyamra nyert felvételt. Tanulmányait szorgalommal és 
eredménnyel végezte. Az 1959-es év nyarán szakmai gyakorlaton volt a 
csákvári gépállomáson. Munkavégzés közben sajnálatos módon végzetes 
motorbalesetet szenvedett. Halálát követően Csákváron temették el. 
Tagja volt az Akadémia kosárlabda csapatának.

Elérhetőség: hozzátartozói kapcsolat ismeretlen. 
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Dr. Csekő Ferenc †
(1933-2010)

Munkaviszonya 1960 augusztusában gyakornoki beosztással kezdődött a 
Pápai Állami Gazdaságban. Fél évvel később termelésirányítói feladattal 
bízták meg. Ezt követően a Pápai Járási Tanács felkérésére növényvédelmi 
felügyelő lett a Járási Hivatal Mezőgazdasági Osztályán. A Mezőlaki Kinizsi 
Pál Termelőszövetkezet főagronómusa 1966-tól, majd elnöke 1970-től. 
Ebben az időszakban a Mihályháza Béke TSz főagronómusi munkakörét is 
ellátta. A két szövetkezet egyesülésekor ismét megválasztották elnöknek.
Munkája mellett elvégezte a Mezőgazdasági vállaltgazdasági szakot, 
1988-ban egyetemi doktori minősítést kapott. 
Munkáját két alkalommal a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” kitüntetéssel, 
1973-ban a „Veszprém Megyéért” érdemérem arany fokozattal, 1978-ban 
a „Kiváló Termelőszövetkezeti Munkáért”, 1986-ban „Munka Érdemrend” 
ezüst fokozattal ismerték el.
Pályafutása során több szakmai testületnek volt tagja. 
„Posztumusz Arany Díszdiplomáját” unokája Nagy Eszter Óváron végzett 
növényvédelmi szakmérnök vette át.

Elérhetőség: Dr. Csekő Ferencné, 8500 Pápa, Vasvári Pál u. 8.
  Telefon: 06 70 251 2787 
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Dr. Csonka Jenő

Mezőgazdasági mérnöki oklevelének megszerzése után, a tejiparban 
helyezkedett el. Tatabányán tejüzemvezető, a Fejér Megyei Tejipari 
Vállaltnál főmérnök, majd a Tejipari Trösztnél termelési igazgató, 
vezérigazgató helyettes, végül pedig vezérigazgató volt. Munkája 
közben 1962-ben Tejipari szakmérnöki oklevelet szerzett. Ezt követően 
közel 35 éven át a felsorolt tisztségek betöltésével a tejipar különböző 
szakterületein dolgozott. A Tejipari Tröszt vezérigazgatójaként 1996-ban 
vonult nyugdíjba. Ezzel egy időben több élelmiszeriparhoz kapcsolódó 
vállalkozást indított, jelenleg is ezekben tevékenykedik. 
Az oktató munkába való bekapcsolódásának eredményeként Alma 
Materünknél címzetes egyetemi docensi kinevezést kapott. 

Elérhetőség: 1221 Budapest, Lomniczi u. 27.
  Telefon: 06 30 370 6318
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Dr. Fényes György

Berettyóújfalun született 1937-ben. A diploma átvétele után a Soproni Állami 
Gazdaságban kezdte pályáját gyakornokként, utána üzemeltető mérnök, 
majd üzemegység vezető, ezután növénytermesztési ágazatvezető. 1975-
től a Hegykői MgTSz termelési elnökhelyettese, majd 1980-tól a Soproni 
Állami Gazdaság igazgatóhelyettese. 1988-tól két fiával (végzettségüknek 
megfelelő) önálló vállalkozásokat alapítottak, amik a mai napig 
prosperálnak. Időközben a Soproni Állami Gazdaság részvénytársasággá 
alakult, vezérigazgatójává őt nevezték ki. A privatizációs rendeletek 
megjelenésével – néhány kollégájával –, vezetésével megalakították 
a szőlészeti és borászati céget Sop-Vin Kft. néven. A cég jelenleg is 
jól gazdálkodik, a Soproni Borvidék vezető vállalkozása. Kiemelkedő 
szakmai munkája, hogy az országban elsőnek a Soproni Történelmi 
Borvidéken valósították meg a modern informatikán alapuló szőlő 
növényi betegség előjelzését biztosító rendszert, így a növényvédelem 
hatékonysága lényegesen javult költséghányada alacsonyabb lett. Jelenleg 
nyugdíjasként fiai vállalkozásait segíti. Vállalatgazdálkodási szakmérnöki 
oklevelet 1979-ben, egyetemi doktori fokozatot pedig 1986-ban szerzett az 
Alma Materben. Munkásságának elismeréseként két esetben megkapta a 
„Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” kitüntetést. 

Elérhetőség: 9400 Sopron, Bóbita u. 10.
  Telefon: 06 20 341 9043
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Gábriel Sándor †
(1934-2013) 

Az oklevél megszerzése után a Pápai Állami Gazdaságban volt gyakornok. 
Ezt követően tanári beosztásban a Csornai Hunyadi János Gimnáziumban, 
majd pedig mezőgazdasági mérnöktanár beosztásban a Pápai Petőfi 
Sándor Gimnáziumban dolgozott. Tanári működését követően 1971-
80 között a Pápai Jókai Mór Művelődési Központban népművelői 
munkakörben tevékenykedett. 1980-tól 1991-ig nyugdíjba vonulásáig a 
Pápai Mezőgazdasági Szakközépiskola Diákotthonának volt a vezetője. 
Szakmai munkájának eredményes végzését elősegítő továbbképzésben 
vett részt, és 1965-ben elvégezte a Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző 
Intézet szervezésében a Mérnöktanár, majd pedig 1970-ben a Népművelő 
szakot. Szakképzettségére alapozva a mezőgazdasággal, kertészettel 
kapcsolatos önképző köröket szervezett, és azokat népszerűsítette. A 
Kertbarát Népfőiskola ma is népszerű. amelynek eredményes tevékenységét 
elismerések sorozata bizonyítja. 
Munkájának elismerését az 1975-ben adományozott „Művelődésügyi 
Miniszteri Dicséret” bizonyítja. 

Testvére elérhetőség: Gábriel Mária, 8200 Veszprém, Vajda János u. 6.
   Telefon:  06 30 255 1486
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Gergely Miklós †
(1936-1983)

Az oklevél megszerzését követő pályafutása ismeretlen. Ismert 
tevékenysége a Körmendi Járási Tanács elnöki tisztsége, majd a Sárvári 
Járási Tanács ugyancsak elnöki feladatkörének ellátása. 

Elérhetőség: hozzátartozói kapcsolat ismeretlen. 
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Dr. Gráf Győző

Oklevelének megszerzését követően gyakornok volt a Győri „Új Élet” 
MgTSz-ben. A vízügyi igazgatóságnál öntözési agronómusi feladatot 
látott el 1962-65 között. A Megyei Földhivatalnál főmunkatársi 
beosztásban, 1965-1982-ig dolgozott. A Szigetközi Agráripari 
Egyesülésben szaktanácsadó volt 1982-1986-ban, majd pedig 1986-1993 
között agrokémiai főágazatvezető tisztséget töltött be. 
Szakmai tevékenysége a talajértékelés és a műtrágyázás jegyében valósult 
meg. Talaj-agrokémiai szakmérnöki oklevelet 1976-ban szerzett. Doktori 
értekezését 1981-ben az új talajértékelési rendszerek vizsgálatából 
készített. A folyékony műtrágyagyártási technológia kidolgozásáért és 
szabadalmaztatásáért megkapta a „kiváló feltaláló” címet. 
Agrokémiai vezetőként ment nyugdíjba 1993-ban és azt követően 
létrehozta a 300 hektáros családi gazdaságát, amelynek fenntartásában – 
fia mellett – azóta is tevékenyen részt vesz.

Elérhetőség: 9024 Győr, Babits u. 13/c
  Telefon: 06 20 920 5316
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Győrffy Jenő †
(1938-1985)

Az oklevél megszerzését követően az Ácsi Cukorgyárban helyezkedett el, 
ahol a növényi fehérjét előállító üzem vezetőjeként dolgozott. Időközben 
vegyészmérnöki oklevelet szerzett a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Az 
országos hatáskörű Szolnoki Cukoripari Kutatóintézetbe került 1976-ban 
ahol haláláig az Agrotechnikai Osztály vezető tisztségét töltötte be. 

Elérhetőség: felesége meghalt, fiának címe ismeretlen.
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Győri József †
(1936-2015)

Gyakornoki idejét a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátban teljesítette, 
ahol közel egy év után, a gazdaság különböző ágazataiban kapott 
ágazatvezető beosztást. A kombinát főagronómusi feladatát 1975-1980 
között látta el. Ezt követően bízták meg a tárkányi termelőszövetkezet 
termelési elnökhelyettesi feladatkörével, amelyet nyugdíjazásáig ellátott. 
Ebben a beosztásában a TSz Komárom Megyében elsőként érte el a 
hektáronkénti 10 tonnás kukorica termésátlagot. 
Munkáját a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója”, a „Magyar Agrártudományi 
Egyesület” aranykoszorús jelvénye, és „Kiváló Munkáért” miniszteri 
kitüntetéssel ismerték el. 
Házasságából két fiúgyermek született. 

Elérhetőség: Győri Józsefné, 2943 Bábolna, Dózsa Gy. u. 27.
  Telefon: 06 34 369 284
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Hegedűs Tibor †
(1938-1960)

Érettségi után 1956-ban nyert felvételt a Mosonmagyaróvári 
Mezőgazdasági Akadémiára. Tanulmányait szorgalommal, jó 
előmenetellel végezte. A szervezetét megtámadó súlyos kór fiatalon, földi 
életútjának befejezését okozta. 
Földi maradványait 1960 februárjában helyezték végső nyughelyére a 
Mosonszentmiklósi temetőben. 

Elérhetőség: rokoni kapcsolata ismeretlen
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Hirth László †
(1937-2017)

Az oklevél megszerzését követően a Sárközi Állami Gazdaság 
tehenészeti telepén dolgozott. Ezt követően a Bajai Állami Erdőgazdaság 
erdőrendezési felügyelője volt. Főállattenyésztői besorolásban az 
Érsekcsanádi Búzakalász TSz alkalmazottja volt 1967-75 között. A Bajai 
Termelőszövetkezetek Szövetségének főállatenyésztői tisztségét két évig 
töltötte be. Ezt követte a Bácskai Vaskert főállattenyésztői munkakörének 
ellátása. A Bajai Mezőgazdasági Kombinát takarmánygazdálkodásának 
igazgatója volt 1981-tól 1988-ig. Ismételten főállattenyésztői feladatkört 
vállalt a Rémi Dózsa TSz-ben (1989-94) és a Bátmonostori Kossuth TSz-ben 
(1994-95). A PRO-FEED Kft-ben 1995-től nyugdíjazásáig (1997) dolgozott.
Munkásságával hozzájárult ahhoz. hogy az Érsekcsanádi MgTSz elnyerte 
a minisztertanács vándorzászlaját, a Vaskúti és a Rémi MgTSz-ek pedig 
„Termelési Nagydíjat” kaptak 1976 illetve 1992-ben. 

Elérhetőség: 6500 Baja, Bellosics u. 24. 
  Telefon: 06 30 9662 678
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Hofschneider István

Szakmai pályafutása mindvégig a Győr-Moson-Sopron Megyei Növény és 
Talajvédelmi Szolgálat Rajkai Növényegészségügyi Határkirendeltségéhez 
kötődött (1960-2004).
Munkahelyén növényegészségügyi felügyelőként, valamint kirendeltség-
vezetőként dolgozott. Szakmai ismereteit a növényvédelmi szakmérnöki 
ismeretek (1973) megszerzésével bővítette. A Rajkai Növényegészségügyi 
Kirendeltség első kinevezett és utolsó távozó dolgozója volt.
Munkájának eredményeit elismerve a munkaadó többszörös „Kiváló 
Dolgozó” elismerésben részesítette. A „Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium Kiváló Dolgozója” kitűntetést 1972-ben kapta meg.
Az 1965-ben kötött házasságából két lánya született, négy unokája van. 

Elérhetőség: 9224 Rajka, Kossuth Lajos u. 45.
  Telefon: 06 96 222 085
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Dr. Horváth-Szováti Géza

Nagylózson született 1937-ben. A középiskolát Sopronban a Széchényi 
István Gimnáziumban végezte. Az Akadémián 1960-ban Mezőgazdasági 
mérnöki, Gödöllőn 1970-ben szakmérnöki oklevelet kapott. 
Mosonmagyaróváron „mezőgazdaságtudományi doktor” címet szerzett 
1978-ban.
A Soproni Állami Gazdaságban volt gyakornok, majd az Egyházasfalui TSz-
ben beosztott és rövidesen főagronómusi munkakört látott el. A Soproni 
Járási Tanács VB Mezőgazdasági Osztályára került 1963-ban, ezután 
családjával Sopronba költözött. Az osztályon és jogutódjainál csoport-, majd 
osztályvezető volt a Járási Hivatalok megszűnéséig. Ezt követően a Sopron 
Városi Tanács VB Termelés- Ellátásfelügyeleti Osztályán vezetőhelyettes, 
később 1991-ig osztályvezető munkakört töltött be. Az átszervezés után a 
Polgármesteri hivatal Igazgatási hivatalában csoportvezető és egyúttal 
hivatalvezető helyetteseként dolgozott 1997 évi nyugdíjazásáig. 
Szakmai munkáját 1982-ben a „Munka érdemrend” ezüst fokozatával 
ismerték el. 

Elérhetőség: 9400 Sopron, Löver krt. 10/d
  Telefon: 06 99 329 334
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Karsai Zsolt †
(1936-2011)

Az oklevél megszerzését követően a Lajta-Hanság Állami Gazdaság II. 
Kerületében növénytermesztési beosztásban dolgozott. Az I. Kerületben 
kerületvezető helyettesi feladatot látott el. Később a VI. Kerületben 
(Tankerület) ugyancsak kerületvezető-helyettesként dolgozott, Ezt követte 
a IV. kerület (Újudvar) kerületvezető-helyettesi megbízása A Hanságligeti 
Növénytermesztési Üzem vezetőjévé 1993-ban nevezték ki, és onnét 
mint kerületigazgató 1995-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjba vonulását 
követően egyéni gazdálkodást folytatott Farádon, saját földterületein. 
A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar gyakorlati oktatását 
segítő munkája elismeréséül az „Óvári emlékérem” II. fokozatával tüntették 
ki. A vállalat „Kiváló Dolgozó”-ja elismerést 1966-ban és 1972-ben, a 
miniszteri kitüntetést „Kiváló Munkáért” 1978-ban a „Munka Érdemrend” 
bronz fokozatát ugyancsak 1978-ban, valamint a „Tűzbiztonsági Érem” 
bronz fokozatát 1988-ban kapta meg. 

Elérhetőség: felesége meghalt, fiának címe ismeretlen



36

Kellerné Gaál Magdolna 

Oklevelének megszerzését követően a Küngösi Állami Gazdaságban 
töltötte gyakornoki idejét. Közben növényvédelmi, majd baromfitenyésztési 
tanfolyamot végzett. Az állami gazdaságok összevonása után a Veszprémi 
Állami Gazdaság baromfitelepének vezetői feladatával bízták meg.
Megbízást kapott 1963 januárjában a Veszprém Megyei Mezőgazdasági 
Szakkönyvtári Hálózat megszervezésére. Feladatát a megyei könyvtár 
keretében végezte, amely egyre szerteágazóbb közművelődési 
tevékenységgé bővült. Megyei módszertani főkönyvtárosként ment 
nyugdíjba 1992 év végével. 
Munkájának elismeréseként 1980-ban „Szocialista Kultúráért”, 1987-ben 
„Kiváló Munkáért” kapott kitüntetést. 
Házasságából két fiú és két leánygyermekük született, akik mindegyike 
egyetemet végzett.

Elérhetőség: 8200 Veszprém, Vajda János u. 12.
  Telefon: 06 88 400 570
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Koczka Ferenc 

A Mezőgazdasági Mérnöki oklevél megszerzése után az Ikrényi Állami 
Gazdaságban helyezkedett el ahol a Takarmánykeverő Üzem vezetőjeként 
dolgozott. Ezt követően a Győri Állami Gazdaság Szarvasmarha Tenyésztés 
ágazatának vezetőjévé nevezték ki. További munkahelyeit átszervezések 
határozták meg. A Győr-Moson-Sopron Megyei Növényvédő Állomásra 
1967-ben nyert áthelyezést. Új munkahelyén körzeti felügyelőként, 
üzemgazdászként, majd főmérnökként dolgozott. 
Időközben 1971-ben Növényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. 
Később (1979) főmérnöki állásásról lemondott, majd rovartani 
területen agrozoológusként dolgozott sok-sok sikerélménnyel egészen 
nyugdíjazásáig (1991).
Szakmai munkáját a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” kitüntetéssel 
ismerték el. 

Elérhetőség: 9028 Győr, Szent Imre u. 119.
  Telefon: 06 20 418 9850
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Kollár Péter

Győrben 1938-ban született. Középfokú tanulmányait Mosonmagyaróváron 
a Mezőgazdasági Technikumban végezte.  A Mosonmagyaróvári 
Mezőgazdasági Akadémián szerzett oklevele után gyakornok volt 
az egyetem tangazdaságában, majd tudományos munkatárs a 
Termelésfejlesztési Osztályon. A Lipóti Petőfi MgTSz főagronómusa 
lett 1968-ban, ahol a termálfűtéses nagyüzemi szegfűtermesztés 
meghonosításában és az értékesítésben vállalt fő szerepet. A környező 
öt szövetkezet egyesülése után létrejött gazdaság főagronómusa lett. 
Vezetésével megvalósult az üzemen belüli szakosodás és koncentráció. 
Ágazatokat hoztak létre a zöldség, a burgonya, a cukorrépa, sörárpa 
termesztésben. Sertés, szarvasmarha és libatelepeket létesítettek. 
A gyepterületeket húshasznú szarvasmarha és növendék üszőkkel 
hasznosították. A háztáji gazdaságokban integrálták a sertéshizlalást, 
tejtermelést, a cikória és különféle zöldségnövények termesztését. A 
szövetkezet elnöki tisztségét 1981-től töltötte be. A Püski Búzakalász 
MgTSz elnöke 1992-től nyugdíjazásáig (2002). A szövetkezetek országos 
és megyei képviseletében több ciklusban viselt tisztséget. Munkáját a 
„Munka Érdemrend” bronz fokozatával, a „Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjével”, „Ujhelyi Imre Emlékérem”-mel és „Szövetkezeti 
Emlékérem”-mel ismerték el.  Felesége Nagy Mária Magdolna, örömmel 
részt vesz az unokák nevelésében. 

Elérhetőség:  9233 Lipót, Fő út 63., Telefon: 06-20 992 3262
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Kondor József †
(1934-2012)

Oklevelének megszerzését követően gyakornok volt a Nemesvámosi 
MgTSz-ben. Azt követően a Veszprém Megyei Gépállomáson, annak 
központjában agronómusként dolgozott. A Veszprémi Járási Tanácson 
agronómusi beosztásban tevékenykedett, ahonnét a Megyei Gabonaipari 
Vállalathoz került és ott kereskedelmi osztályvezetői feladatot látott el. 
Innét 1990-ben vonult nyugállományba.
Munkáját” Kiváló Dolgozó” kitüntetéssel ismerték el. 
Három lány gyermeke van,

Elérhetőség: Kondor Józsefné, 8243 Balatonakali, Úttörő u. 3. 
  Telefon: 06 87 444 934
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Dr. Kuroli Géza †
(1936-2016)

Egyetemi tanulmányait Mosonmagyaróvá-
ron, Gödöllőn és Budapesten végezte, ahol 
Mezőgazdasági mérnöki (1960), Növényvé-
delmi szakmérnöki (1961), Mezőgazdasági 
szaktanári (1965) oklevelet szerzett. Egyetemi 
doktori oklevelét 1965-ben, kandidátusi fo-
kozatát 1972-ben, az MTA Doktora fokozatát 
1995-ben szerezte. Első munkahelyén a Lo-
vászpatonai Állami Gazdaságban gyakorno-
ki, brigádvezetői, majd üzemegységvezetői 
beosztásban dolgozott. Az állami gazdaságok 
egyesülését követően a Pápai Állami Gazda-
ságban a növényvédelem központi irányítója 
volt. A Mosonmagyaróvári Agrártudományi 
Főiskolán és a jogutódoknál 1962 óta napja-
inkig dolgozik professzor emeritusként. Az 
Alma Mater és a Pannon Egyetem vezetésé-
ben 1975 és 1997 között 22 éven át folyama-
tos szerepet vállalt tudományos- és általános 
dékánhelyettes, általános rektorhelyettes, va-
lamint dékáni beosztásban. A Növényvédelmi 
Tanszéket 1972-2003, a Növénytermesztési 
Intézetet 1987-1993 között vezette. Elnöke volt 

a Nyugat-Magyarországi Regionális Egyetemi Szövetségnek 1993 és 1996 
között. Alapító elnöke volt a „Precíziós Növénytermesztési Módszerek” el-
nevezésű országosan akkreditált Doktori Iskolának 1999 és 2007 között. 
Kutató munkájának eredményeiről összesen 446 publikációt tett közzé. Pá-
lyafutása alatt 34 különböző testületnek illetve szakmai szervezetnek volt 
tagja, titkára, alelnöke és elnöke. Munkásságát 19 alkalommal ismerték el 
különböző kitüntetésekkel, amelyek között a legrangosabb a „Magyar Köz-
társasági Érdemrend” középkeresztje. Feleségével, Szitás Valériával 1962-
ben kötött házasságot. Lány gyermekeik mindegyike agrármérnök. 

Elérhetőség:  9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 82.
  Telefon: 06 96 212 934
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 Dr. Lengyel Lajos

Szil községben 1937-ben született. A Soproni Berzsenyi Dániel Általános 
Gimnáziumban érettségizett. Az Óvári Akadémián 1960-ban okleveles 
Mezőgazdasági mérnöki, 1966-ban Gödöllőn szakmérnöki oklevelet 
szerzett. 1967-ben doktorált, 1997-ben habilitált. 1973-ban kandidátusi 
fokozatot szerzett. Húsz évet a gyakorlatban: állami gazdasági 
üzemegységvezetőként; mezőgazdasági iroda osztályvezetőjeként; 
termelési rendszereknél igazgatói munkakörben dolgozott. Közel 30 
éven át egyetemi, főiskolai oktatóként és kari főigazgatóként szolgálta 
az agrár-felsőoktatást. Jelenleg a Szolnoki Főiskola professzor emeritusa.  
Eredményes munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: „Mezőgazdaság 
Kiváló Dolgozója” 1966, 1972; „Munka Érdemrend” ezüst fokozata 1982; 
„Nyisztor György Emlékérem” 1983; „Kiváló Munkáért” (MÉM) 1986; 
„MTESZ Megyei emlékérem” 1988; „Magyar Felsőoktatásért” emlékérem 
1993; „MKT Széchenyi Emlékérem” 1995; „Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyéért” díj 1995; „Pro Facultate” kitüntetés1997̧  „Magyar Köztársasági 
Érdemrend” kiskeresztje 1997̧  „JMSZ Megyei területei Príma-díj 2005; 
„Életfa Emlékérem” bronz fokozata 2007. Gangl Katalinnal 1960-ban 
kötöttek házasságot.

Elérhetőség: 5000 Szolnok, Jókai u. 1., Telefon: 06 20 9814 533
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Dr. Mihalcsik János

Lébényben 1935-ben született, középiskolát a Győri Révai Miklós 
Gimnáziumban végezte, majd két évet a Kimlei Gépállomáson dolgozott. 
Az oklevél megszerzése után mezőgazdasági szakközépiskolában tanított 
és elvégezte a mérnök-tanár képzőt. A Lébényi Termelőszövetkezetben 
1965-ben főagronómus, 1967-ben pedig elnök lett. Az elnöki funkciót 
1979-ig látta el. Munkahelyén a korszerű termelési-tartási rendszerek 
üzemszervezési módszerek alkalmazásával, és az emberi kapcsolatok 
kiépítésével érte el eredményeit. A „Kiváló Termelőszövetkezeti Gazdaság” 
címet kétszer nyerték el, személyesen pedig állami kitüntetésben részesült
Üzemvezetési tapasztalatai alapján az egyik iparszerű állattenyésztési 
rendszer Nyugat-Dunántúli Területi igazgatójának nevezték ki 1979-
ben. Ebben az évben szerezte meg Vállalatgazdasági szakmérnöki 
oklevelét. A modern tartástechnológia, tenyészállat forgalmazás, az ipari 
melléktermékek takarmányozási felhasználása volt a társgazdaságokban 
a feladta. Üzemszervezési integrációs témakörből 1982-ben doktorált. 
Területi igazgatói munkaköréből 1993-ban vonult nyugdíjba. Munkájának 
elismeréséül 1972-ben „Munka Érdemrenddel” tüntették ki. 

Elérhetőség: 9200 Mosonmagyaróvár, Szarvas u. 3. 
  Telefon: 06 30 359 4342
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Molnár Tibor

Mosonmagyaróváron a Piarista Gimnáziumban érettségizett 1953-ban. 
Két éves katonai szolgálatot teljesített, ezért csak 1956-ban nyert felvételt 
a Mosonmagyaróvári Akadémiára, ahol 1960-ban oklevelet szerzett. 
A Zalaszentgróti Állami Gazdaságban volt gyakornok, majd 
takarmánygazdálkodási előadó. Gödöllőn 1961-ben Halgazdasági 
szakmérnöki oklevelet szerzett. Ezt követően kinevezték halászati 
ágazatvezetőnek. Termelőszövetkezetekben 1965-től 1991-ig dolgozott. 
A Nagykőrösi Petőfi MgTSz-ben 1965-1970 között főállattenyésztő 
és üzemegységvezető, a Bezenyei Új Élet TSz-ben 1970-től 1972-ig 
főmezőgazdász volt. Ebben az időszakban Növényvédelmi szakmérnöki 
oklevelet szerzett az Alma Materünkben.  A szövetkezetek egyesítését 
követően a Rajkai Egyetértés MgTSz főállattenyésztője lett, majd 
nyugdíjba vonulása előtt három évig megbízott elnökként dolgozott. 1991. 
december 31-én nyugállományba vonult. Munkásságát „Kiváló Munkáért” 
kitüntetéssel ismerték el. Nyugdíjba vonulása után öt évig ügyvezető 
igazgató volt egy ipari üzemben. 

Elérhetőség: 9223 Bezenye, Jókai u. 24. 
  Telefon: 06 20 200 7555
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Murai József

Az oklevél megszerzését követően a Nagyszentjánosi Állami Gazdaság 
agronómusa volt, később a Ravazdi Termelőszövetkezet főagronómusi 
munkakörét töltötte be. Elvégezte a Mezőgazdasági Tanárképzőt, és tanári 
képesítéssel néhány évig kollégiumi nevelőtanár volt a Pápai Petőfi Sándor 
Szakközépiskolában. Pályafutását a Vaszari Termelőszövetkezetben 
folytatta, ahonnét 1983-ba ismét visszatért a pedagógusi pályára. 
Nyugdíjba vonulásáig (2001) a Pápai Mezőgazdasági Szakközépiskola 
gyakorlati oktatásvezetője, majd igazgatóhelyettese volt 
Szakmai munkáját „Veszprém Megyéért” (1978) majd „Kiváló Munkáért” 
(1988) kitüntetéssel ismerték el. 

Elérhetőség: 1048 Budapest, Malomvíz u. 2.  
  Telefon: 06 30 405 7143



45

Dr. Nagy Lehet István †
(1936-2004)

Az Akadémia elvégzését követően az Országos Mezőgazdasági Minősítő 
Intézetben (OMMI) műszaki ügyintézői beosztásban dolgozott 1964-ig. 
Időközben elvégezte az Öntözéses gazdálkodási szakmérnöki szakot. ahol 
1962-ben kapta meg szakmérnöki oklevelét. Ezt követően a Körmendi 
Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Kémia-Talajtani Tanszékén dolgozott 
főiskolai docensi beosztásban. A tanszékvezetői feladatot 1969-ig látta 
el, amikor a Dunántúli Talajjavító és Talajvédelmi Vállalat laboratórium 
vezetője lett Szombathelyen.  Következő álláshelye a Szombathelyi Állami 
Tangazdaságban volt, ahol 1973-1977 között tejgazdasági szakmérnöki 
feladatokat látott el. Egyetemi doktori értekezését 1974-ben védte meg, 
amelynek témája a Zalavári „Új Idők” MgTSz talajainak üzemi mikroelem 
térképezése volt. Szakmai felkészültségére tekintettel 1977-ben kinevezték 
agrokémiai főmérnöknek a Győr-Moson-Sopron Megyei Növényvédelmi 
és Agrokémiai Állomásra. Farkas Rozáliával 1964-bem kötött házasságot, 
melyből Csaba nevű fia született, aki fül-orr-gégész, radiológus szakorvos, 
orvos-közgazdász. 

Elérhetőség: fia Dr. Nagy Lehel Csaba, 
  9200 Mosonmagyaróvár, Várallyay Gy. u. 64.
  Telefon: 06 70 374 3512
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Nagy Szilveszter †
(1936-1990)

Az oklevél megszerzését követően az Ikrényi Állami Gazdaság 
Állattenyésztő Ágazatában kezdett gyakornokként. Időközben, 1962-
ben Gödöllőn, elvégezte a Tejipari szakmérnöki szakot. Szakirányú 
felkészültsége ellenére pályafutását a Győri Vetőmag-felügyelőségen 
folytatta, ahol a vetőmegtermelő gazdaságokban szántóföldi szemléket 
tartott, majd pedig a tisztított vetőmagvak fémzárolását végezte. 

Elérhetőség: fia agrármérnök, címe ismeretlen. 
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Dr. Nebehaj István †
(1938-2000)

Oklevelének kézhezvétele után a Bábolnai Állami Gazdaságban végezte 
gyakornoki munkáját. Gyakornokként ellátta a baromfitelep vezetői 
feladatát. A szakmai feladatok mellett a KISZ Bizottság titkára volt 1963-
ig. Bábolnát követően a Banai MgTSz-ben vállalt főagronómusi állást, 
amelyet 1963-1966 között töltött be. Banáról a horvátkimlei MgTSz-be 
került, ahol a főagronómusi munkakört látta el 1966-69 között. Ekkor került 
A páli MgTSz-be, ahol először főagronómus, majd ezt követően elnöki 
tisztségbe került. Szakmailag az állattenyésztési terület érdekelte, és az 
ott végzett kísérletek eredményeit feldolgozva mezőgazdaságtudományi 
doktori címet szerzett az Alma Materben. Családi kötöttsége miatt állást 
változtatott, és intézményünk Állattenyésztési Tanszékén helyezkedett 
el 1976-ban egyetemi adjunktusi beosztásban. A Kutatásfejlesztési 
Intézet igazgatójának, Dr. Bálint Sándor nyugalomba vonulását követően 
igazgatói kinevezést kapott. A rendszerváltozás évében áthelyezést nyert 
a Növénytermesztéstani Tanszékre intézeti mérnöki beosztásban, ahol 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 

Elérhetőség: leányainak címe ismeretlen  
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Németh György

Gyakornoki pályafutását az Ikrényi Állami Gazdaságba kezdte, ahol 
különböző beosztások után kerületvezetőként dolgozott (1970-1975). 1975 
és 1977 között a Darnózseli Termelőszövetkezet ágazatvezetői feladatkörét 
látta el. Eredményesen részt vett a növénytermesztésben meghonosított 
termelési rendszerek látványos eredményeket hozó hozamfokozó 
munkájában, amelyek európai hírűvé tették a magyar mezőgazdaságot. A 
darnózseli gazdaságból a Győr-Sopron Megyei Tejipari Vállalathoz került 
1980-ban. A Tejipai szakmérnöki oklevél megszerzése után a vállalat 
termelési osztályvezetőjévé nevezték ki. Munkatársaival közösen elért 
eredményei a savanyított tejtermékek homogénezéses technológiájának 
kidolgozásában és az üzemi méretű termelés beindításában jelentkezett. A 
vállalat racionalizálás után megszűnt, ezzel egy időben nyugállományba 
vonult.

Elérhetőség: 9029 Győr, Bálvány u. 6.
  Telefon: 06 20 555 9568  
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Nyeső János

Oklevelének kézhezvételét követően a Heves Megyei Növényvédő 
Állomáson, Gyöngyösön helyezkedett el, ahol nyugdíjba vonulásáig 
dolgozott. Betöltött munkaköre sorrendben: felügyelő, főfelügyelő. 
repülésirányító, és karantén felügyelő.
Szakismereteinek továbbfejlesztése érdekében 1962-ben elvégezte a 
Növényvédelmi, 1979-ben pedig a Talajerőgazdálkodási szakmérnöki 
szakot. Szakmai ismereteit munkahelyén és a Gyöngyösi Mezőgazdasági 
Főiskolán oktatóként, valamint a Kertbarátok Körének vezetőjeként 25 
éven át hasznosította. 
Munkásságát „kiváló Dolgozó” kitüntetéssel ismerték el.

Elérhetőség:  3200 Gyöngyös, Huszár u. 2.
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Pintér Gizella †
(1937 – 1956)

Pintér Gizella 1937. március 22-én született Ivánban. Szülei Pintér István 
és Enzsöl Rozália voltak. Jenő öccse 1938-ban született. Középiskolai 
tanulmányait Sopronban a József Attila Gimnáziumban végezet, ahol 
1955-ben érettségizett. Érettségi után egy évig mezőgazdasági munkát 
végzett. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára 1956-ban 
nyert felvételt. Életének befejeződése a mosonmagyaróvári határőr 
laktanya előtti sortűz következménye volt. Az óvári kórházban megkapta 
az utolsó kenetet és akkor kérdezte dr. Simon József apátkanonoktól „Ugye 
azt mondja nem halok meg?”
Halálának 35. évfordulóján 1991-ben megkapta a poszthumusz 
agrármérnöki oklevelet.

Elérhetőség:  szülei és testvére meghaltak
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Rákóczi Ferenc

Gyakornoki éveit az Öreglaki Kertimag- és Gyógynövénytermelő Állami 
Gazdaságban töltötte, ahol végigjárta a ranglétrát és számos munkakörben 
kamatoztatta tudását. Ezt követően a MERT Minőségellenőrző 
Részvénytársaság szakértőjeként – elsősorban Európában – a magyar 
termény és élelmiszerféleségek mennyiségi és minőségi átadását 
és átvételét végezte a tengeri kikötőkben. Később a MERT ezen 
igazgatóságának a vezetője lett. Szakmai konferenciákon – elsősorban 
külföldön – a szabványosítási és minőségbiztosítási munkákban vett részt.  

Elérhetőség:  8253 Révfülöp, Bánki D. u. 6.
  Telefon: 06 30 262 8001 
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Dr. Resch István

Az oklevél átvételét követően az Alma Mater Tangazdaságában volt 
gyakornok. Gyakornoki évének letelte után 1961-1965 között a Hosszúháti 
Állami Gazdaságban dolgozott főállattenyésztői munkakörben. A 
Mosonmagyaróvári Járási Tanács Mezőgazdasági Osztályán 1965-67-ben 
állt alkalmazásban. A járási tanácsi alkalmazást követőn mezőgazdasági 
termelőszövetkezetekben dolgozott: Darnózseli 1967-76 főagronómus, 
elnök; Rajka 1976-86 főagronómus; Lébény 1986-90 főagronómus, elnök; 
Mecsér 1990-97 elnök. Munkavégzés közben különböző tanfolyamokon 
szerzett ismeretekkel bővítette szakmai tudását. A Tejipari és tejgazdasági 
szakmérnöki szakot 1965-ben elvégezte. A mezőgazdaságtudományi 
doktori címet 1975-ben szerezte meg Alma Materünkben. 
Munkásságát a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” 1973, „Kiváló 
Munkáért” 1991, „Szövetkezeti Emlékérem” 1995, „Közbiztonsági Érem 
Arany fokozata” 1998 kitüntetéssel ismerték el. 
Tóth Mária évfolyamtársával 1961-ben kötött házasságot, melyből három 
gyermekük született.

Elérhetőség:  9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 20.  
  Telefon: 06 96 212 383
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Dr. Reschné Tóth Mária 

Gyakornoki idejét az Alma Mater Tangazdaságában teljesítette, ezt 
követően a Lajta-Hanság Állami Gazdaság Hibridüzemének volt a 
laboratóriumvezetője. Szakmai gyakorlati évei után 1964-ben pedagógusi 
állást vállalt, ahol elsősorban biológiát, kémiát és mezőgazdasági 
gyakorlatot oktatott. Oktató munkája mellett természetvédelmi és 
egészségnevelési szakköröket vezetett. Tanári pályafutását a Püspökladányi 
Gimnáziumban kezdte, majd 1965-től dolgozott a Máriakálnoki Általános 
Iskolában. 
Szakismeretét a Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző 
szakának elvégzésével gyarapította. 
Szakmai tevékenységének elismeréséül 1977-ben „Kiváló Egészségügyi 
Nevelőmunkáért”, 1993-ban „Pedagógus Szolgálatért” emlékérem 
kitüntetésben részesült
Dr. Resch Istvánnal 1961-ben kötött házasságot, amelyből két leányuk és 
egy fiuk született. 

Elérhetőség:  9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 20.
  Telefon: 06 96 212 383
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Róka István †
(1936-2003)

Az oklevél megszerzése után a Lábodi Állami Gazdaság Nagysalléri 
Üzemegységében volt kezdő gyakornok, majd az üzemegység vezetője 
lett. Az állami gazdaságok egyesülése után (1961) A Dél-Somogyi Állami 
Gazdaság Nagykorpádi Kerületének főállattenyésztőjévé nevezték ki. 
Később a kerület vezetőjeként dolgozott. 
Megromlott egészségi állapota miatt 1990-ben rokkantnyugdíjas lett. 
Rokkantnyugdíjasként 2003-ben bekövetkezett haláláig vadkárbecsléssel 
foglalkozott. Szolgálati évei alatt rendszeresen részt vett szakmai 
továbbképzéseken, ami a vadászat területére is kiterjedt.

Elérhetőség:  Róka Istvánné, 7551 Lábod, Kossuth u. 153. 
  Telefon: 06 82 711 347
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Sárdi József †
(1938-2013)

A Csornai Mezőgazdasági Technikumban érettségizett, és abban az 
évben felvételt nyert a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára. 
Oklevelének megszerzését követően első munkahelye a Mosonszentjánosi 
Gépállomáson volt, ahonnét 1961-ben került Csornára. Agrármérnöki 
végzettséggel 1961-ben Csornán az Állami Általános Leányiskolában vállalt 
tanári állást. Ezt követően a Hunyadi Gimnáziumban 1962 augusztusától 
mérnök-tanári beosztásban dolgozott. A Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-
mezőgazdaságtan szakán 1965-ben tanári oklevelet szerzett. A Győri 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Intézetben 1967-ben kapott mérnök-tanári állást. Új munkahelyén a 
rábízott szakmai tantárgyakat oktatta. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskola szakmai tanfolyamát 1967-71-ben elvégezte. A Győri Pálffy Miklós 
Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben több tanuló 
szakmai felkészítő tanára volt, akik közül 14-en a legsikeresebbek közé 
tartoztak. Munkásságát 1971-ben „Belkereskedelem Kiváló Dolgozója” 
1987-ban „Kiváló Munkáért” kitüntetéssel ismerték el. A „Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet” 2002-ben kapta meg. Nyugállományba vonulását 
követően még részmunkaidőben dolgozott.  Czeglédi Éva tanárnővel 1963-
ban kötött házasságot, amelyből két lánya született, öt unokájuk van. 

Elérhetőség:  Sárdi Józsefné, 9025 Győr, Liget u. 14.
  Telefon: 06 96 310 083
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Sárosi Kálmán

Az Akadémia elvégzése után a Magyarkimlei Gépállomáson dolgozott 
körzeti mezőgazdász beosztásban. A Porpáczi Termelőszövetkezetben 
1962-71 között főmezőgazdász volt. 
Munkája közben Gödöllőn 1967-ben Takarmánygazdálkodási, majd 1971-
ben Növényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. 
A Vas Megye Tanakajdi Növényvédő Állomásán önálló mérnöki 
beosztásban előrejelzési feladatot végzett, 1972-73 között. A Sárvári 
Cukorgyárban (1974-1993) szakfelügyelői munkakörben cukorrépa 
termeltetéssel foglalkozott nyugdíjba vonulásáig. 
A „Vállalat Kiváló Dolgozója” kitüntetésben négy alkalommal részesült. 

Elérhetőség:  9600 Sárvár, Gárdonyi u. 31.
  Telefon: 06 30 584 9720
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Solymosné Geresd Márta 

Az oklevél megszerzése után – nyugdíjba vonulásáig – Körmenden majd 
Kaposváron a szakközépiskolai „állattenyésztéstan” tantárgy elméleti 
és gyakorlati oktatását végezte. Munkájának eredményességét segítő 
tanulmányokat végzett. 
Elvégezte a Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet tanárképző 
szakát, ahol mérnök-tanári oklevelet szerzett. Az Országos Pedagógiai 
Intézet szervezésben 1986-ban vezetőképző tanfolyamot végzett. 
Az Országos Szakmai Tanulmányi versenyekre felkészített tanulói kiváló 
eredményeket értek el. 1983-tól szakmai igazgatóhelyettesként tantervek 
készítésével és lektorálásával bízták meg 
Munkáját kétszer ismerték el „Kiváló Munkáért” kitüntetéssel, majd pedig 
1993-ban „Ujhelyi Imre díjat” vehetett át. 

Elérhetőség: 7400 Kaposvár, Orczi u. 15.
  Telefon: 06 30 654 2446
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Dr. Somogyi Gyula

Oklevelének átvételét követően gyakornoki beosztásban, majd pedig 
főagronómusként dolgozott a Hajdúszováti Termelőszövetkezetben. 
Munkahelyet változtatva az Egyedi Termelőszövetkezetben volt 
főagronómus 1963-1971 között. A Boconádi Termelőszövetkezet elnöki 
tisztségét 1971-1975 között töltötte be. A termelőszövetkezetek egyesülése 
után 1975-től 1994-ig elnökhelyettes, majd főágazatvezető volt. 
Munkájának szakmai értékét növelte a Növényvédelmi szakmérnöki 
szak elvégzése és a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 
megszerzett mezőgazdasági doktor cím. Nyugdíjazását követően 
falugazdász munkakörben dolgozott, a környezetében gazdálkodó 
termelőszövetkezeteknek növényvédelmi szaktanácsot adott.
Szakmai tevékenységének eredményeit elismerve 1988-ban „Kiváló 
Szövetkezeti Dolgozó” kitüntetést kapott. 

Elérhetőség:  3368 Boconád, Béke u. 11.
  Telefon: 06 30 245 0804
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Steinhardt László

Az oklevelének átvétel után a Nagykanizsai „Sáska-Petőfi” MgTSz-ben 
majd pedig a Nagykanizsai Állami Gazdaságban végzett gyakornoki 
munkát. Ezt követően került a Páli MgTsz-be ahol főagronómusként 1961-
69 között dolgozott. A Dél Zalai Termelőszövetkezetek Nagykanizsai 
Öntözési Szövetségének főagronómusa volt 1969-71 között. Az Oroszlány-
Kerecseny egyesült MgTSz elnökeként 1971-74 között dolgozott. Az 
iparszerű hústermelést szervező budapesti vállalat szaktanácsadói 
munkakörében tevékenykedett az 1974-90-es években. A Profi 
Külkereskedelmi Kft. műszaki gazdasági tanácsadója volt 1990-96 között. 
Nyugdíjasként főleg húsipari megbízások teljesítésén fáradozott önálló 
vállalkozóként. 
Szakismeretének bővítése érdekében Gödöllőn elvégezte a 
Takarmánygazdálkodási szakmérnöki szakot. Perjámosi Mária 
évfolyamtársával 1961-ben kötött házasságot, melyből két gyermekük 
született.

Elérhetőség:  8068 Nagykanizsa, Korvin u. 2. 
  Telefon: 06 30 28 77 417 
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Steinhardtné Perjámosi Mária †
(1938-2000) 

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban 1956-ban érettsé-
gizett. Pályaválasztását édesapja munkája határozta meg, aki szintén az 
Alma. Materben végzett. Az oklevél megszerzését követően a Nagykani-
zsai Mezőgazdasági Technikum Tangazdaságában gyakornokként dolgo-
zott, egyúttal részt vállalt a helyi gimnázium politechnikai oktatásában. 
Házasságkötését követően a Páli Általános Iskolában tanított 1961-1969 
között. A Mérnöktovábbképző Intézetben mérnök-tanári oklevelet szerzett 
1965-ben. 
Nagykanizsára költözött, ahol a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár és a 
Rozgonyi úti Általános Iskolában működött napközis nevelőként. Az 1972-
ben bekövetkezett súlyos egészségkárosodása miatt rokkantnyugdíjba 
helyezték. Felépülését követően 1974-1994 között a Gyermek és Ifjúságvédő 
Intézetben korrekciós tanár, 1982-től nyugdíjazásáig az otthon megbízott 
vezetőjeként dolgozott. Kárpótlást jelentet számára a neveltek és a család 
szeretete. 
Steinhardt László évfolyamtársával 1961-ben kötött házasságot, amelyből 
két gyermekük született.  

Elérhetőség:  Steinhardt László, 8800 Nagykanizsa, Korvin Ottó u. 12.
  Telefon: 06 30 287 7417
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Straubné Dernóczi Emma

Oklevelének megszerzését követően a Marcalvölgyi, majd Pápai Állami 
Gazdaságban volt gyakornok. Időközben a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
folytatott tanulmányokat és azt 1963-ban befejezte. A Marcalvölgyi 
Általános Iskolában először képesítés nélküli nevelő volt. Az Ugodi és a 
Lovászpatonai Általános Iskolákban biológia és mezőgazdasági gyakorlatok 
szaktanáraként oktatott. A Balatonfüredi Kertészeti Szakközépiskolába 
1974-ben került, és ott nevelőtanár valamint kollégiumvezetőként 1995-
ig dolgozott. Tanítványait számos biológiai versenyre készítette fel.
Hallgatóként egyik alapító tagja volt az Óvári Gazdász Néptáncegyüttesnek.
Munkáját „Kiváló Munkáért” kitüntetéssel ismerték el 1982-ben. 

Elérhetőség: 8500 Pápa, Szövetkezet út 23.
  Telefon: 06 30 356 3217
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Szalai István †
(1936-1956)

Balatonfőkajáron 1936. október 1-én született. Édesapja a II. 
világháborúban halt hősi halált, édesanyja egy veszprémi orosz katonai 
utcai lövöldözésben esett áldozatul 1945-ben. Szalai István érettségi 
után a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia hallgatója volt, aki 
1956 október 26-án a határőrlaktanya előtti sortűz egyik első veszprémi 
áldozata lett. Holttestét testvére Szalai Júlia szállítatta Veszprémbe, ahol 
az Alsóvárosi Temetőben helyezték örök nyugalomra. 
Halálának 35. évfordulóján 1991-ben megkapta a poszthumusz 
agrármérnöki oklevelet. 

Elérhetőség:  Szalai Júlia, 1111 Budapest, Kende u. 8-10.
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Dr. Széles Gyula †
(1936-2012)

Oklevelének kézhezvételét követően 1966-ig az Urai-Újfalui Állami Gazdaság 
kerületvezetője volt. Az Alma Materben 1966-69 között ösztöndíjas 
aspirantúrával kapcsolatos kutatómunkát végzett. Kandidátusi fokozatának 
megszerzését követően 1969-74 között a Szombathelyi Állami Tangazdaság 
termelési igazgatói feladatát látta el. Kaposváron a főiskolán, majd az 
egyetemen egyetemi tanárként tevékenykedett 1974-2006 között. 2006-ban 
kiérdemelte a professor emeritus címet. Publikációs tevékenysége között 
szerepel 3 önálló, 6 társszerzővel írott könyv és 248 tanulmány. Tudományos 
munkásságának eredményeként 1985-ben MTA doktora fokozatot szerzett. 
Szakmai munkáját több alkalommal „Kiváló Dolgozó” kitüntetéssel ismerték 
el. 1984-ben megkapta a Lipcsei egyetem „Wilhelm Kirschner” Emlékérmet”, 
1988-ben a Varsói egyetem díszoklevelét, 1996-ban a „Magyar Köztársaság 
Kiskeresztjét”, 2002-ben a „Szent Györgyi Albert Díjat”, 2009-ben a 
„Magyar Köztársaság Tisztikeresztjét”. A Mezőgazdasági Munkaszervezők 
Nemzetközi Szervezete (CIOSTA) elnökének 1992-ben választották, amelyet 
4 éven át irányított. Kormányközi Kutatási Programokban koordinátori 
és hazai témavezetői feladatokat látott el. Az MTA közgyűlés doktori 
képviselőjének két ciklusban megválasztották. Az MTA Agrárgazdasági 
Bizottságának több ciklusban volt az elnökhelyettese.

Elérhetőség:  Dr. Széles Gyuláné, 7400 Kaposvár, Rudnay Gyula u. 18.
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Dr. Szeli Tibor †
(1938-2004)

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett, 
majd felvételt nyert a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára. 
Oklevelének megszerzését követően a Lajta-Hanság Állami Gazdaságban 
volt gyakornok majd üzemvezető helyettes. Az Akadémia Tanulmányi 
Osztályának vezetői munkakörét 1961-1971 között látta el. E beosztása 
mellett a hallgatóknak gazdaságföldrajzot oktatott. A család 1971-ben 
Győrbe költözött, ahol a Győr Megyei Illetékhivatalnál, majd a Győri 
Járási Hivatal Mezőgazdasági Osztályán szakfelügyelői munkakörben 
dolgozott. Az MSZMP Győri Járási Bizottságán 1973-1980 között a 
Gazdaságpolitikai Osztályt vezette. Munkakörének zavartalan ellátását 
segítő állam- és jogtudományi doktori címet szerzett a budapesti Eötvös 
Lóránt Tudományegyetemen 1975-ben. Az MSZMP Politikai Főiskoláján 
politikatudományokból 1981-ben oklevelet szerzett, annak Állami vezetési 
szakán A Győr-Sopron Megyei Népi ellenőrzési Bizottság elnökhelyettesévé 
1981-ben nevezték ki. A hivatal megszűnése után 1999-ig, nyugdíjba 
vonulásáig az utódhivatalnál, az Állami Számvevőszék Önkormányzati 
és Területei Igazgatóságán számvevő-főtanácsos munkakörben állt 
alkalmazásban. Puskás Katalinnal 1966-ben kötött házasságot, amelyből 
Katalin és Zalán nevű gyermekei születtek 

Elérhetőség:  Szeli Tiborné: szelikati.tiborne@gmail.com
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Takács István

A végzést követően a Lajta-Hanság Állami Gazdaságban növénytermesztési 
agronómusként helyezkedett el, majd az OMMI Talajtani Osztályához 
került intézeti mérnöknek, ahol később főelőadóként dolgozott. A Győr-
Sopron Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás agrokémiai 
laboratóriumában 1977-től főelőadó, majd a talajtani csoport vezetője 
volt. Legjelentősebb tevékenységei közé tartozik a genetikus üzemi 
talajtérképezés. A Győr-Sopron Megyei Földhivatalban 1982-től 1997-ig 
nyugdíjazásáig dolgozott. Beosztása először vezető mezőgazdász, majd 
vezető volt. Földhivatali tevékenysége a földértékelés munkaszervezése és 
végrehajtása a megye egész területére kiterjedt.
Gödöllőn, Agrokémia-Talajtani szakmérnöki szakot 1965-67-ben elvégezte.
Szakmai tevékenységét 1985-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetéssel, és 
„Szocialista Faluért” plakettel ismerték el. 
Nyugállományba vonulásának évében (1997) az aranykoronás földértékelés 
mintatereinek felülvizsgálatát, pótlását és javítását végezte a megyében. 

Elérhetőség:  9200 Mosonmagyaróvár, Manninger Lakótelep C/5
  Telefon: 06 20 344 9412
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Tanyi János

Az oklevél megszerzését követően a Pest Megyei Tanács Mezőgazdasági 
Osztályán növényvédelmi felügyelő, majd a Kalocsai Járási Tanács 
Mezőgazdasági Osztályvezetője volt. Később Siófokra került, ahol a Járási 
Hivatal Mezőgazdasági Osztályvezetői tisztségében fejtette ki munkáját. 
Siófokon kinevezték a NEB elnökének ahol miniszteri megbízás alapján 
részt vett a termelőszövetkezetek pénzügyi, tervezési és adatszolgáltatási 
rendszerének felülvizsgálatára alakult kormánybizottság munkájában. 
Az MTA Pécsi Bizottságának felkérésére feldolgozta a Siófoki Járás 
termelőszövetkezeteinek történetét az 1945-től 1970-ig terjedő időszakra. 
Szakmai Ismeretit a Növényvédelmi szakmérnöki szak elvégzésével 
gyarapította.
Eredményeit „Kiváló Munkáért” és a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” 
kitüntetésekkel ismerték el. 
Házasságából három gyermeke született.

Elérhetőség:  8600 Siófok, Tanácsház u. 2.
  Telefon:  06 20 592 7033



67

Tatainé Csík Ilona †
(1937-2012)

A sikeres államvizsgát követő szakmai gyakorlatát a csornai Mezőgazdasági 
Technikum Tangazdaságában teljesítette. Állást változtatott és 1962 
elején a Szilágyi Erzsébet Középiskola Leánykollégiumában lett 
nevelőtanár. Pedagógusi hivatását elősegítő tanulmányok során 1964-ben 
okleveles biológia-mezőgazdaságtan szakos tanári képesítést szerzett, a 
Pécsi Tanárképző Főiskolán. Kollégiumi nevelőtanári munkája mellett 
a Hunyadi János Gimnáziumban óraadó volt. Kollégiumi állásából ment 
nyugdíjba 1993-ban, de nyugdíjasként még 1996-ig dolgozott.
Munkáját az oktatási miniszter dicsérettel ismerte el. 
1963-ban ment férjhez, az Óváron végzett Tatai Sándorhoz. Egy gyermekük 
született, aki okleveles gépészmérnök, okleveles mérnök-közgazdász. 

Elérhetőség: férje meghalt, fiának címe ismeretlen. 
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Dr. Tóth László

Az Akadémia elvégzése után a Perjéspusztai Állami Gazdaságban 
gyakornokként, majd állattenyésztési telepvezetőként dolgozott. 
Gödöllőn, 1961-ben elvégezte az Öntözés és vízgazdálkodási szakot. Ezt 
követően a Komáromi Állami Gazdaságban öntözőmérnöki beosztásban, 
1965-től kerületi növénytermesztő, 1968-tól pedig kerületvezetőként 
dolgozott. A Komáromi Állami Gazdaság termelésirányításáért felelős 
igazgatóhelyettesének 1970-ben nevezték ki. AZ IKR közös vállalatnál 
igazgatói munkakört töltött be 1977-től 1987-ig. Ezt követően 
rendszerfőmérnökként végezte munkáját 1990-ig. Vezérigazgató-helyettesi 
feladatot 1992-ig, vezérigazgatói feladatot 1996-ig, nyugdíjazásáig látta el. 
Jelenleg aktívan dolgozik, családi vállalkozásukat irányítja. Tevékenysége 
növénytermesztésre és mezőgazdasági szolgáltatásra terjed ki. Munkáját 
miniszteri kitüntetéssel, a „Munka Érdemrend” bronz és ezüst fokozatával, 
valamint „Ujhelyi Imre” Díjjal ismerték el. Doktori értekezését 1987-ben a 
kukorica különböző hasznosítási módjainak összehasonlító értékeléséből 
írta. Nagy Rozália évfolyamtársával 1973-ban kötött házasságot, amelyből 
két fiuk született. Idősebbik fia mérnök-közgazdász, külföldön dolgozik. 
Fiatalabb fia a bankszakmában helyezkedett el.

Elérhetőség:  2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 6.  
  Telefon: 06 30 959 7113
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Dr. Tóthné Nagy Rozália

A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia elvégzését követően 
Mezőgazdasági szakmérnöki oklevelet szerzett. A Lajta-Hanság Állami 
Gazdaságban gyakornokként, majd állattenyésztési telepvezetőként 
dolgozott.
A Komáromi Állami Gazdaság (1963-1991) és annak jogutódja a 
Komáromi Mezőgazdasági Kombinát volt közel három évtizedig a 
munkahelye. Először központi törzsállattenyésztő, majd állat- és állati 
termékértékesítési előadóként szolgált. Ezt követően 1985-ben megbízást 
kapott a Személyzeti- és Oktatási Osztály vezetésére. Nyugdíjba vonulását 
követően (1991) a család mezőgazdasági Kft.-jének pénz- és bankügyeit 
intézi. 
Munkáját több alkalommal elismerték, és „Kiváló Dolgozó” kitüntetéssel 
jutalmazták.
Dr. Tóth László évfolyamtársával 1973-ban kötött házasságot, amelyből 
két gyermekük született.

Elérhetőség: 2900 Komárom, Czuczor Gergely u. 6. 
  Telefon:  06 30 411 7138
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Varga Antal †
(1936-2007)

A győri közgazdasági technikum ipari tagozatán érettségizett 1955-ben. 
A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián szerzett oklevelet, 
ezt követően termelőszövetkezetekben dolgozott főagronómusként: 
Gyirmóton, Nyúlon, Pannonhalma-Écsen és Tényőn. Időközben dolgozott 
a Győri Vetőmagtermeltető Vállalatnál, ahol hasznosítani tudta a 
növényvédelmi szakmérnöki képesítését, amelyet 1972-be szerzett az 
Ama Materben. 
Szakmai pályafutásának évei alatt elvégezte Budapesten a 
Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző szakát, és ennek megfelelően 
Mezőgazdasági szaktanári oklevéllel is rendelkezett. 
Gyakorlati tevékenységének eredményét „Kiváló Dolgozó” kitüntetéssel 
ismerték el.
Pongrácz Margit óvónővel 1964-ben kötött házasságot, amelyből két 
leánygyermeke született. Szilvia gyógyszerész, Edit pedig középiskolai 
tanár. 

Elérhetőség:  Varga Antalné, 9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 10.
  Telefon:  06 96 355 373
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Varga Erzsébet †
(1937-1956)

Töltéstaván, 1937. szeptember 12-én született. A Mosonmagyaróvári 
Mezőgazdasági Technikumban érettségizett. Nyolcan voltak testvérek. Az 
1956. október 26-i óvári sortűzben vesztette életét. Temetése Töltéstaván 
1956 október 28-án volt A nyolc testvér közül ma már csak Etelka nővére 
él, akinek leánya Makkos Erzsébet 
A halálának 35- évfordulóján 1991-ben megkapta a poszthumusz 
agrármérnöki oklevelet. 

Elérhetőség:  hozzátartozóinak címe ismeretlen
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Vinczéné Fábián Anna 

A Soproni József Attila Leánygimnáziumban érettségizett 1956-ban. 
Ebben az évben nyert felvételt a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági 
Akadémiára. Az oklevél megszerzését követően a Soproni Állami 
Gazdaságban dolgozott gyakornokként. Ebben a beosztásban kapta azt 
a feladatot, hogy vezesse és oktassa a gazdaságba érkezett gimnáziumi 
csoportokat. 
Pályát módosított, és az 1961-62-es tanévben a Soproni Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban helyezkedett el, ahol három évig mezőgazdasági 
ismereteket tanított. Ekkor kezdte meg működését Fertőszentmiklóson az 
új gimnázium, ahol 1969-ig oktatott.  
Időközben elvégezte a Tanárképző Intézet Mérnök-tanár szakát, ahol 
1970-ben agrármérnök-tanári oklevelet szerzett. A helyi gimnázium 
megszűnése után az általános iskolában gyakorlatokat vezetett, majd 
technikai ismereteket tanított. 1995-ben vonult nyugdíjba. Utána 
nyugdíjasként dolgozott, aktív pályafutását 2004-ben fejezte be.  

Elérhetőség: 9444 Fertőszentmiklós, Szt. István u. 52.
  Telefon: 06 30 421 4240
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AZ ALMA MATER KÖSZÖNTÉSE

Mélyen tisztelt Államtitkár Úr! Rektorhelyettes Úr! Dékán Úr! 
Tisztelt nyilvános Kari Tanácsülés!, esküt tett elsőéves hallgatók!

Hölgyeim és Uraim!

 A díszoklevelesek számára emlékezetes mai napon hálás 
köszönetünket fejezzük ki az egyetem és a kar vezetésének, amiért 50 és 
70 éves munkásságunkat elismerték. 
 Bennünket e nemes egyetemi hagyományoknak megfelelő 
elismerésre méltónak találtak.
 Örömmel emlékezünk a fél évszázadot és 70 évet átölelő történelmi 
időszakra, különösen az ifjúkorhoz kötődő kezdetekre, majd az azt követő 
évtizedekre, amelyek alakulásában már tevékeny szerepvállalás kötődik 
hozzánk.
 A pályaválasztás együtt járt a szakmai elkötelezettség 
vállalásával, ami egyben az ifjúkori energiák jelentős hányadát az 
ismeretszerzésre mozgósította. A súlyozottan megvalósuló feladatellátás 
mellett maradt idő a kultúrára, a sportra, és a szórakozásra. Ekkor 
bontakoztak azok a kapcsolatok, amelyek életre szóló barátságot, más 
esetben családdá szerveződést eredményeztek. A sorból nem hagyható ki 
az ’56-os történelmi vihar sem, amely az akkor 116 fővel induló évfolyam 
létszámának degradációját eredményezte. Az okokat nem sorolom, 1960-
ban 51-en kaptunk oklevelet, akik közül 38*-an vagyunk az élők sorában. Az 
akkor létszámában beszűkült évfolyam egységes közösségé kovácsolódott 
annak ellenére, hogy eltérő nézeteket valló egyénekből tevődött össze. Ezt 
utólag azért is lehet így értékelni, mert akkori cselekedeteink nyilvánvaló 
értelme, hogy védte az egyéni értéket. Egységünk az individiumok felett 
valósult meg az Emberben. Az Ember fogott egységbe bennünket, és nem 
mondott ellent önmagának aközben, hogy egyéniségét is felvirágoztassa. 
Az egyéniségben megnyilvánuló különbségek Ember mivoltunkban, 
mindnyájunkat csak gazdagítottak. 
 Hallgatóként büszkék voltunk arra, hogy Óvári gazdászok lehetünk, 
és szakmai felkészülést folytathatunk az 1818-ban Albert Kázmér által 
alapított nagy múltú Akadémián.  A nagy múlt jellemezhető azokkal a 
briliáns nevekkel, amelyek viselői nemzetközileg elismert szaktekintélyek 
voltak. Többek között kiemelhetők Wittman Antal, Háberlandt Frigyes, 
Hencs Árpád, Cserháti Sándor, Linhart György, Újhelyi Imre, Groffits 
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Gábor és sokan mások. A tudós professzorok elismertsége, a kutatási 
eredményeiket igénylő mezőgazdaság hatása érvényesült, a fejlesztő 
tevékenység intézményesített kialakulására. 

*A kézirat elkészültekor (2015) 31-en élünk!
Folyamatosan 10 kutatóállomás létesült, amelyek az országban ma is 
működő kutatóintézetek elődei, azok kiinduló alapjai voltak. Ezért joggal 
mondhatjuk,
 hogy Óvár ringatta a XIX. század második felében– és a XX. század első 
évtizedeiben a mezőgazdasági tudományok bölcsőjét.
 Hallgatói éveinkben odaadó részesei voltunk a szorgalmi 
időszakra előírt feladatok teljesítésének, és tevékenyen bekapcsolódtunk 
a gyakorlati- és tudományos éltre való felkészülés folyamatába. A kiváló 
előadásokon és a tudományos diákköri munkán keresztül vonzhatása 
érvényesült, a teljesség igénye nélkül Dohy Jánosnak, Pintér Lászlónak, 
Török Jánosnak, Hidvégi Lászlónak, Keresztény Bélának, Sass Gábornak, 
Sipos Gábornak, Szajkó Lászlónak, Jankó Józsefnek.
 Mi a szakmai ismeretekkel felvértezettek akkor, 1960-ban, zömében 
a nagyüzemi gazdálkodásra áttért mezőgazdaságban helyezkedtünk el. 
Részesei, és többen vezetői voltunk a szervezési, a termelési folyamatok 
modernizálásának, amelyek eredményei visszatükrözték a folyamatosan 
javuló tendenciát. Termelési eredményeinkkel közel kerültünk a világ 
élvonalához. Az elismert eredmények mellett fennálló hiányosságok 
kiküszöbölésére adódott kínálkozó lehetőség az 1989-es rendszerváltozás 
alkalmával. Ma tudjuk, hogy ezt a történelmileg adott lehetőséget nem 
a szakmailag elfogadható, lehető legkedvezőbb módon oldottuk meg. A 
tévutakról való letérés és a buktatók szükségszerű kiküszöbölése az új 
szakember generációk feladata
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Tisztelt elsőévesek!

 Büszkén tekintünk önökre, akik élethivatásul választották a 
mezőgazdaságot. Tanuljanak szorgalmasan, gyűjtsenek a hazai és a 
nemzetközi tudomány eredményeiből hasznos ismereteket, hogy azok 
segítségével eredményesen gazdálkodó gyakorlati, közigazgatási, vagy 
éppen elméleti szakemberekké váljanak. Legyenek a magyar mezőgazdaságot 
megillető elismerés sikeres képviselői.
 Intézményünknek, a Nyugat magyarországi Egyetemnek és Óvári 
almamáterünknek sikereket, eredményeket nem nélkülöző 2010/11-es 
tanévet kívánunk.
 Végezetül tisztelettel kérem Államtitkár urat, Rektor helyettes urat, 
és Dékán urat, hogy fogadják el az arany díszokleveles évfolyam emlékezetét 
megörökítő plakettet.
 

Elhangzott:
Mosonmagyaróvár 2010. szeptember 3.

       Kuroli Géza
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Gazdász Himnusz

Mindnyájan jártunk egyszer az Akadémián

Letettünk egy pár vizsgát, no egy kettő híján.

Megittunk egy pár exet, egy-két litra bort,

S a legdicsőbb firma az volt, ki szerte udvarolt.

Szép idő volt, jó idő volt, kár hogy elmúlt, jaj de kár!

Feleségünk nem lesz nékünk, aki számon kéri azt, (hogy):

Óvár, Óvár, rongyos Óvár, te vagy az oka mindennek!

Óvár, Óvár, rongyos Óvár, hogy a fene egyen meg.

Szép idő volt, jó idő volt, kár hogy elmúlt, jaj de kár!

Feleségünk van már nékünk, aki számon kéri azt, (hogy):

Óvár, Óvár, rongyos Óvár, te vagy az oka mindennek!

Óvár, Óvár, rongyos Óvár, hogy a fene egyen meg!

Hogy az Isten áldjon meg!
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Nyomdai előkészítés, kivitelezés: 
Monocopy Bt., Mosonmagyaróvár, Juhar utca 16.

Szerkesztő: 
Németh Attila

Az Emlékkönyv megjelenését 
az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület támogatta.

Fotók: 
Beregszászi Balázs, Németh Attila, Zengő Ferenc

Grafika:
Kőváriné Preiner Éva

Mosonmagyaróvár
2018
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Utószó

 Külön köszönet és hála Dr. KUROLI GÉZA évfolyamtársunknak, 
hogy erőt, energiát, fáradságot nem ismerve dolgozott az évfolyamkönyv 
anyagának összegyűjtésén, formába öntésén. Lehetőséget teremtett a 
szakmai munkák összefogására. Megadva a nosztalgiázás lehetőségét a balek 
kortól, a diploma megszerzésétől csalódáson - bánaton át, a vidámságig, az 
örömig, a mai napig, a megőszült hajú emberig. 
 A könyvben még élő társak mondják el kivonatosan életrajzukat. 
meghalt társainkról a közeli hozzátartozók, emlékeztek meg. Az emlékek 
felidézése mellett álljunk meg, és elhalt társaink iránt kegyelettel 
emlékezzünk.
 Emlékezzünk barátainkra, tanárainkra, az Alma Materra, Óvárra!
 A könyv számunkra az életút igazolása, és remélhetőleg az utódoknak 
szép emlékül fog szolgálni.
 Köszönet a technikai segítségért Sülyné Máté Anitának, az Óvári 
Gazdászok Szövetségének az anyagi támogatásért.

Vivat, crescat et floreat Academia!
Vivant professores!

Mosonmagyaróvár, 2017. május 31.

      Dr. Mihalcsik János
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Wittmann AntalAlbert Kázmér

Denglázi Wittmann Antal lovag 
(1771-1842)

A mai Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, 
Magyarország és Horvátország területén fekvő egykori 
főhercegi birtokok főkormányzójaként Magyaróvárott 1813-
ban kezdte meg korszakalkotó munkásságát a reformkor tudós 
mezőgazdásza. Korának polihisztoraként a mezőgazdaság szinte 
minden ágával foglalkozott és azokban maradandót alkotott 
- bármihez fogott, zsenialitása mindenben megnyilvánult. 
Kiemelkedő eredményeket és nemzetközi hírnevet ért el többek 
között a vízgazdálkodás, rét- és legelőművelés úttörőjeként. Az 
általa tervezett és megvalósított márialigeti öntözőrét - amely 
az öntözéses kutatások hazai megindulását is jelentette - a maga 
nemében teljesen egyedülálló volt, a kontinens minden sarkából 
vonzotta a szakembereket. A juhtenyésztés terén a belterjes 
állattartási technológia fejlesztésében is maradandót alkotott: 
több évtizedes vitákat zárt le az általa Európában (és talán a 
világon) elsőként alkalmazott módszerekkel. A gyakorlati 
tapasztalatait, kísérletező jellemének köszönhető fejlesztéseit 
több tanulmányban tette közkinccsé. Legnagyobb alkotásaként 
azonban a magyaróvári agrár-felsőoktatás elindítását tartjuk. 
“Az elmúlt 180 évben egyetlen gazdász sem végzett az óvári 
Alma Máterben, aki szellemi örökségéből ne részesült volna. Az 
agrártudomány és gyakorlat területén hatása európai léptékű.” 
Végakarata szerint magyaróvári földben kívánt nyugodni, 
ahol Wittmann a nagy egyéniségeknek kijáró búcsúztatásban 
részesült. Az egyik nekrológjában olvasható: “Nagy veszteség, 
melyet a jelenkor szenved, főképp azokra nézve, akik szerencsések 
voltak közelebb állni hozzá: és sok ideig fog ő még élni… saját 
tapasztalataival bebizonyított igazságokat foglaló irataival az 
osztrák birodalom minden gazdája emlékében, sőt a birodalom 
határain túl is… Ritka nemes férfiú volt”. A természettudományos 
érdeklődését öröklő utódai szintén kiemelkedően teljesítettek, 
és generációk óta meghatározó szereplői a nemzetközi 
tudományos életnek: található közöttük számos professzor, 
dékán, egyetemalapító rektor, de egyik ükunokája személyében 
Nobel-díjas tudós is.

Albert Kázmér szász-tescheni herceg 
(1738-1822)

A főherceg egykoron kiterjedt birtokainak központjában, 
Magyaróvárott létesítette 1818-ban főkormányzója, Wittmann 
Antal reformkori tudós mezőgazdász javaslatára Alma 
Materünket, Európa első, folyamatosan működő agrár-
felsőoktatási tanintézetét. A Magyaróvári Gazdasági Felsőbb 
Magántanintézet néven alapított intézmény kezdetben főként a 
herceg uradalmai számára képzett kiváló elméleti és gyakorlati 
tudással felvértezett mezőgazdászokat, azonban az iskola 
elnevezése ellenére minden tanulni vágyó fiatal előtt nyitva állt. 
A főhercegi intézet már a kezdeti években gyorsan prosperálni 
kezdett, szerepe kihatott egész Közép-Európa mezőgazdaságának 
fejlődésére: a 35 millió lakosú Habsburg Birodalom egyetlen ilyen 
jellegű intézményeként az nem csak az államalakulat részeiből, 
hanem Franciaországtól a korabeli német tartományokon át 
Törökországig bezárólag a kontinens minden sarkából vonzotta 
a hallgatókat. Albert Kázmér az általa szignált alapítólevélben 
biztosította az intézmény folyamatos fenntartását a hatalmas 
birtok nezsideri udvartelkén megtermelt bevételek allokálásával. 
Örököseit szintén kötelezte az intézmény további fenntartására, 
azonban – többek között annak későbbi stratégiai fontossága 
okán – 1850-ben állami, minisztériumi fennhatóság alá került. 
A főherceg azonban nem csak Alma Materünk megalapításával 
alkotott maradandót. A tudomány nagylelkű mecénása jelentős 
művészetpártoló tevékenységet is folytatott, nevéhez köthető 
a világ legnagyobb grafikai gyűjteményének létrehozása 
is. A kollekció ma is megtekinthető az egykori bécsi 
palotájában működő, és nevét viselő Albertina múzeumban. A 
történelemkönyvek lapjaira pedig magyarországi és németalföldi 
kormányzóságával írta be örökre nevét. Koller Ferenc, Bars 
vármegye főispánja hozzá íródott sorai talán mindennél többet 
elmondanak: „Királyi Fenségtek neve éljen épségben köztünk 
míg csak Magyarország fennáll, s emléke minden boldogság és 
hálaadó ima közt fog fennmaradni Magyarország azon férfiai 
közt, kik az országban valaha oly tiszták voltak, és kiknek nevét 
az emlékezet halhatatlan betűivel írták.”
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biztosította az intézmény folyamatos fenntartását a hatalmas 
birtok nezsideri udvartelkén megtermelt bevételek allokálásával. 
Örököseit szintén kötelezte az intézmény további fenntartására, 
azonban – többek között annak későbbi stratégiai fontossága 
okán – 1850-ben állami, minisztériumi fennhatóság alá került. 
A főherceg azonban nem csak Alma Materünk megalapításával 
alkotott maradandót. A tudomány nagylelkű mecénása jelentős 
művészetpártoló tevékenységet is folytatott, nevéhez köthető 
a világ legnagyobb grafikai gyűjteményének létrehozása 
is. A kollekció ma is megtekinthető az egykori bécsi 
palotájában működő, és nevét viselő Albertina múzeumban. A 
történelemkönyvek lapjaira pedig magyarországi és németalföldi 
kormányzóságával írta be örökre nevét. Koller Ferenc, Bars 
vármegye főispánja hozzá íródott sorai talán mindennél többet 
elmondanak: „Királyi Fenségtek neve éljen épségben köztünk 
míg csak Magyarország fennáll, s emléke minden boldogság és 
hálaadó ima közt fog fennmaradni Magyarország azon férfiai 
közt, kik az országban valaha oly tiszták voltak, és kiknek nevét 
az emlékezet halhatatlan betűivel írták.”
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