
 
 
 

 

 
Dr. Máté László 

(1935-2010) 
 

Dr. Máté László a Vajda János Öregdiákok Egyesületének alapító 
tagja, és alapításától kezdve egészen 2008-ig volt az elnöke. Laci 
bátyánk - sokak Máté Lacijának - gazdag életútját pár sorban nem 
lehet bemutatni, így ezúton életének csak néhány fıbb állomását 
eleveníteném fel.  
Iparos szülık egyszülött gyermekeként Keszthelyen 1935. augusztus 
08-án látta meg a napvilágot. A sors nem volt kegyes hozzá, mert alig 
múlt 7 éves, amikor édesapja sok katonatársával együtt meghalt a 
Don-kanyarnál. Özvegy édesanyja egyedül, nehéz anyagi 
körülmények között nevelte.  
Az általános és középiskoláit is Keszthelyen végezte, a Vajda János 
Gimnáziumban 1953-ban érettségizett. Gimnáziumi évei alatt a 
család megélhetési körülményeinek javítása érdekében még a napi 
iskolakezdés elıtt hajnalonként disznóvágásoknál segédkezett. Aktív 

sportember volt, a gimnáziumi évek alatt tornászott és vitorlázott – nagyon szerette a Balatont. A 
lovak iránti vonzalma irányította a figyelmét az állatorvosi pályára. A Budapesti Állatorvostudományi 
Egyetemen 1960-ban szerzett diplomát. 
1960-tól 63-ig Szentgyörgyvölgyön, majd 63-tól 86-ig Tornyiszentmiklóson dolgozott állatorvosként. 
1987-tıl Keszthelyen rövidebb ideig élelmiszer higénikusként, majd egészen az 1996-os nyugdíjba 
vonulásáig Kerületi Fıállatorvosként tevékenykedett. A szakmai munkáját mindig nagyon precízen, 
határozottan végezte, a munkatársaival mindig emberségesen bánt, ezzel kivívta mind a diplomás, 
mind pedig az egyszerőbb emberek tiszteletét, és szeretetét. 
1994-ben 36 diáktársával együtt alapították meg a Vajda János Öregdiákok Egyesületét, amely az évek 
alatt a több mint 500 tagjával Zala megye egyik legnagyobb civil szervezetévé nıtte ki magát. 
Laci bátyánk a nyugdíjas éveit is igen aktívan élte meg. Szívügyének tekintette az Öregdiák Egyesületi 
élet minél tartalmasabbá tételét és azt, hogy a hajdanán még a premontrei idıkre visszanyúló 
hagyományokat és erkölcsi alapokat követve a mindenkori diákokból minél kimőveltebb, szüleiket és 
tanáraikat tisztelı, szőkebb környezetüket, és hazájukat szeretı ifjak váljanak.  
A vezetése alatt vált hagyománnyá a minden év június hónap elsı szombatján megrendezésre kerülı 
Öregdiák Találkozó, ahova nemcsak a környékrıl, hanem az ország távolabbi vidékeirıl, sıt még  
külföldrıl is hazalátogatnak a hajdani vajdás diákok. Az általa 14 évig vezetett Egyesület a 
Gimnáziumnak, illetve a mindenkori diákoknak szociális és egyéb támogatások, jutalmak révén  
közel 5 millió forintot juttatott. Az Egyesület adományozta a Gimnáziumnak az Iskola-Zászlót, 
emléktáblát helyezett el az iskola falán „İRIZZÜK ÉS İRIZZÉTEK ISKOLÁNK, TANÁRAINK 
ÉS DIÁKTÁRSAINK EMLÉKÉT” felirattal, valamint az Egyesület közremőködésével került 
felállításra a Gimnáziumban a névadó Vajda János mellszobra, és a bejárati antik csillárok is. 
Közéleti szerepvállalásainak egyik maradandó példája, hogy Laci bátyánk volt az egyik fı 
kezdeményezıje a Keszthelyi 56-os emlékmő 2006. évi újbóli felállításának. A városunk érdekében, a 
civil társadalomban kifejtett áldozatos tevékenységét Keszthely Város Önkormányzata 2004-ben 
„Keszthely Városért” kitüntetéssel ismerte el. 
A Vajda János Öregdiákok Egyesülete Dr. Máté Lászlót, aki nemcsak alapító tagja, alapításától 
kezdve elnöke, és motorja volt az Egyesületünknek hanem a lelke is, 2008-ban az Egyesület érdekében 
ki-fejtett fáradhatatlan munkája, elévülhetetlen érdemei elismeréseként az „Egyesület Örökös 
Tiszteletbeli Elnökének” választotta.  
A szeme sarkában, a bajsza alatt megbúvó mosolyával, a kedves szavaival, a békebeli eleganciájával 
és udvariasságával egész életében - még élete utolsó szakaszában is - szinte mindenkit levett a lábáról.  
Az ı személyisége, az ı szellemisége, az ı Egyesületünkért kifejtett fáradhatatlan, áldozatos 
tevékenysége, a betegsége ellenére töretlen tenni akarása mindannyiunknak példa arra, hogy milyen 
módon lehet és kell egy nemes célért önzetlenül, odaadással dolgozni és élni. 
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