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1932. december 3-án született Kakucson, 

földekkel foglalkozó gazdacsaládban. Az általános 

iskolát helyben végezte, középiskolai tanulmányait 

Kecskeméten, a piaristáknál kezdte, majd Budapesten 

a Kemény Zsigmond Gimnáziumban folytatta. Az 

utolsó évet azonban édesapja kulákká nyilvánítása és 

internálása miatt nem fejezhette be. Hasonló okból 

1953-ban egy évig, mint munkaszolgálatos töltötte 

katonaidejét. 

 1960-tól, mint TSZ alapító, a kakucsi 

termelőszövetkezetben dolgozott nyugdíjas koráig. A 

munka mellett 1967-ben szőlő-gyümülcstermelő technikusi, majd 1970-ben 

növényvédő szaktechnikusi képesítést szerzett az orosházi technikumban. A 

termelőszövetkezetben az első évet nyáron a zöldségtermelő brigádban töltötte, 

a téli időszakban pedig állatgondozóként dolgozott a folyamatos 

munkalehetőség biztosítása miatt. A következő évben a munkához való 

hozzáállása, a családból hozott gazdálkodási hozzáértése kiemelte őt a fizikai 

dolgozók sorából, és üzemegység vezetőnek nevezték ki. Ebben az időszakban 

kezdték a szövetkezet gyümölcsöseinek telepítéseit, ő ezt fiatal kora ellenére 

önálló, független munkakörben végezhette. Az első telepítések befejeztével 

kinevezték a gyümölcstermelő ágazat vezetőjének, ahol 1992. december 31-ig, 

nyugdíjas koráig dolgozott. Eközben a termelőszövetkezet minden ágazatában a 

növényvédelmi munka szakszerű elvégzéséért és irányításáért felelt. 

 Munkahelyén végzett kiváló teljesítményéért kétszer kapott miniszteri 

kitüntetést, 1976-ban és 1980-ban. 

 Szövetkezetének hírnevét a személye által irányított gyümölcstermesztés 

tette országos hírűvé, melyet bizonyít, hogy országos és nemzetközi 

kiállításokon bemutatott, a szövetkezet által termelt alma többször is a 

legmagasabb díjazást érte el. 

 Példamutatóan rendben tartott környezete, gyümölcsöskertje, mely a 

sarkon, jól látható helyen van, az év minden időszakában tanúbizonyságot adott 

az arra járóknak, hogy az itt lakók szorgalmas, a munkától meg nem ijedő 

emberek.  

 Nyugdíjas éveiben a rendszerváltáskor visszakapott földjei 

megművelésével, a család szükségleteit kielégítő zöldség- és 

gyümölcstermesztéssel, valamint mezőgazdasági termékek értékesítésével 

foglalkozott.  

Társadalmi tevékenysége is folyamatosan végigkísérte életét. Az 

MSZMP-nek ugyan sohasem volt tagja, mégis bizalmat kapott, hogy a járási 

tanácsnál tanácstagként képviselje községünket, majd később helyi 

tanácstagként több cikluson keresztül próbált a lakosság nevében is szólni. 

 A helyi gazdakör vezetőségi tagjaként fontos szakmai információkat adott 

át gazdatársainak, naprakész, a legújabb agro-technológiák ismertetésével. Több 

alkalommal a helyi Lapozgató újságunkban a kistermelők segítségére, a tavaszi 

munkálatokról, metszésről, a föld tápanyagellátásáról felvilágosító írást adott 



közre. Számos alkalommal gyakorlati bemutatóval egybekötve oktatta az arra 

rászoruló gazdatársait, és az érdeklődő, egy-két gyümölcsfával rendelkező 

lakótársait. 

 Családi élete rendezett, gyermekei diplomásak: lánya orvosként, fia pedig 

középiskolai tanárként dolgozik. 

 Katolikus hitét gyakorló, nemzeti érzületét felvállaló, a politikában 

tájékozott, határozott véleménnyel rendelkező személy volt.  

 A Kakucs községi díszpolgári cím kiadását a gazdakör, mint élő 

személynek javasolta, de sajnos közben, még a díj kiadásra került, az élet ezt 

poszthumusz díjra változtatta. 

Örök nyugodalmat kívánunk Barátunknak, Gazdatársunknak, Embertársunknak! 

Kálvin János, a kakucsi gazdakör vezetője 


