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Család: 1921. december 19-én született. Majsajakabszálláson.  Szülei gazdálkodók voltak.  
1949. decemberében megnősült.  A házasságából két gyermek született.  
1988. január 13-án betegség következtében  Gyulán hunyt el,  sírja Kecskeméten található. 
Iskolák: Kecskeméten érettségizett 1941-ben. Elnyerte a Földművelésügyi Minisztérium 
Vízügyi viszontszolgálati ösztöndíját, így beiratkozott a Műszaki Egyetemre. Mérnöki 
oklevelét 1946. november 7.-én kapta meg. 1968.-ban szintén a Műszaki Egyetemen 
mezőgazdasági szakmérnöki oklevelet szerzett. 
Munkahelyek: Az állami szolgálatot 1947. február 26.-án kezdte a hódmezővásárhelyi 
Kultúrmérnöki Hivatalnál. Az OVH 1948. decemberében áthelyezte a Gyulai 
Vízgazdálkodási Körzethez, melynél 1953-ig, majd jogutódjánál a Gyulai (Körös-vidéki) 
Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott nyugdíjazásáig, különböző mérnöki beosztásokban. (1949-
1954-ig öntözési főelőadó, tervező és kivitelező mérnök, tervgazdasági főelőadó, 1962-1966 
között tervgazdasági csoportvezető volt. A termelési igazgatóhelyettes főmérnöki beosztást  
1966. októberétől 1968. december 15.-ig töltötte be. Utána az árvizes szakágazathoz került 
csoportvezetőnek, majd 1973-tól osztályvezetői kinevezést kapott, mely beosztást  
nyugdíjazásáig 1981. december 19-ig látta el.  
Szakmai tevékenység: Tevékenysége során elévülhetetlen érdemeket szerzett a Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság  árvízi biztonságának fokozása (kiépítettség arányának jelentős növelése, 
töltéserősítések, nyomvonal korrekciók, árvízi szükségtározók létesítése) terén. 
Osztályvezetése alatt fogalmazódott meg a Körös-vidéki árvízvédekezés új koncepciója, az 
árvízi szükségtározók létesítése, folyt ezek tervezése és megépült a Mályvádi és Mérgesi 
szükségtározó. Nagy árvízvédekezések esetén is kiváló munkát végzett a  védelem 
irányításában (1966, 1974,  1980,  1981). 
Szerénysége mellett higgadt, nyugodt, pontos munkavégzés, határozott fellépés  jellemezte. 
Szakmai munkájában a tervezés, a kivitelezés, az árvízvédekezések és más vízügyeknek 
nyújtott segítség nyújtás (Dunai árvizek: 1954 Madocsa, 1965 Szentendre) területén egyaránt 
precíz, megbízható szakmai tudásról tett tanúbizonyságot. 
Elismerések, társadalmi tevékenység: Szakmai munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 
Munkaérdemrend bronz fokozata 1965, Kiváló dolgozó 1977, Kiváló Munkáért 1979, 
Árvízvédelemért emlékérem 1965, 1970,1974, 1979. A Magyar Népköztársaság Állami Díja 
1980-ban megosztva, melyet „a Tisza-völgyi Árvízvédelmi rendszer fejlesztésében, 
megvalósításában végzett kiemelkedő tevékenységéért” kapott. A Gyulai Járási 
Sakkszövetség elnöke, a Békés Megyei Sakkszövetség tagja volt. A Gyulai MEDOSZ SC 
szakosztályának vezetője, aktív versenyző volt, mester minősítéssel. Emlékére rendezik meg 
minden év kezdetén a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Dísztermében 1995 óta évről évre a 
Gyöngyösi Lázár Sakk Emlékversenyt. 
 
 
 
 

 


