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 Arról a kiváló emberről emlékezem meg, ki három évtizeden át körorvosként gyógyító 
munkájával szolgálta Zalaszentgyörgy lakóit.  

1924. szeptember 24-én  Sármelléken született földműves család első gyermekeként.           
Az elemi iskola osztályait a Sármelléki Általános Iskolában végezte. Nagyon érdeklődő volt, 
ezért a helyi tanító már 5 éves korában beveszi az iskolába. Gimnáziumi tanulmányait a  
keszthelyi Piaristáknál kezdi. Szívesen tölti szabadidejét a sármelléki orvos társaságában, 
gyakran beteghez is elkíséri. Valószínűsíthető, hagy ennek a barátságnak köszönhetően 
választja később az orvosi hívatást. Történelem vihara leventének szólítja, Aachenig vitték, 
ahol amerikai fogságba került. Visszatérését követően Szombathelyen érettségizik 1947-ben. 
Még ebben az évben felvételt nyert a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. 1953-ban 
diplomázott.  Gyakornokként az egyetem sebészeti osztályán dolgozik,  ahol 1957-ben 
szakvizsgát tett. 

1950-ben házasságot kötött Lajosi Ibolyával. Házasságukból két fiúgyermek született, Zoltán 
(1951) és Zsolt (1963). 

1958 - 1988 Zalaszentgyörgyön  körzeti orvos,  a három tagú család 1958 szeptemberében  
költözött Zalaszentgyörgyre. A falú hamar befogadta és megszerette az egész családot. 
Személyében Zalaszentgyörgy (és a környező községek)  mély érzésű, elhívatott orvost 
kapott. Már fiatal orvosként is feltűnt a betegekkel kialakított jó kapcsolata. Udvarias, 
empatikus magatartása kiemelte őt a falu közösségéből. Gyógyító munkáját fáradhatatlanul, 
felelősen, együtt érzően végezte, olykor nehézségekkel küszködve. Az eltelt három  évtized 
alatt felvilágosító előadások sorát tartotta. Fontosnak tartotta az egészség  megőrzését. 
Szabadidejét családjával tölti, szívesen kertészkedik a család Balatonfenyvesi birtokán, 
kedveli az autókat és az autóvezetés élményét.  

„Igazán jó orvos csak az lehet, aki a dolgok mélyére hatol.”  / Szilvási Lajos 

Zalaszentgyörgy  lakói tisztelték, becsülték Őt,  mindennapi élete többeknek jelentett 
követendő példát.   Betegei tanulhattak  széleskörű műveltségéből, derűs bölcsességéből és 
józan ítélőképességéből.  



1988-ban nyugdíjba vonul, visszaköltözik Pécsre feleségével Ibolyával.  Nyugdíjas évei sem a 
pihenéssel telnek. Hívatása a gyógyítás,  hosszú éveken át  helyettesítést vállal. 
2005-ben egészségi állapota megromlott, utolsó éveit is családja körében tölti, több műtéten 
esett át. Mindvégig szerető felesége ápolja rajongással szeretett gyermekei támogatásával. 
2010 november 13-án szervezete a betegséggel folytatott harcot feladja. Utolsó útjára Pécset 
kísérik.  

Méltán volt büszke családjára. Gyermekei követték az orvosi pályán. Zsolt, a Pécsi 
Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján dolgozik idegsebész és onkológusként, míg 
Zoltán a Kaposi Mór Oktató Kórház Idegsebészeti Osztályának vezető főorvosa. Négy 
unokája közül három szintén orvos, egy pedig nyelvészként tanít egyetemen. Jelenleg négy 
dédunoka okoz sok- sok örömet a Horváth családban. 

Nehéz lenne méltatását főhajtás nélkül befejezni, Zalaszentgyörgy Önkormányzata 2010-ben 
dr Horváth Istvánt   Zalaszentgyörgy, Kávás, Alsó - Felsőbagod, Boncodfölde, 
Hagyárosbörönd, Ozmánbük körorvosát  munkásságának elismeréseként Zalaszentgyörgyért 
Pro Urbe  díjjal jutalmazta. 
 
 
Ui.: Életútjának legfontosabb adatai 
Diploma: 1953. Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Szakvizsga: 1957  Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Érettségi:  1947 Szombathely 
Születési hely, idő: Sármellék, 1924. szeptember 24 
Szolgálati hely: 
Körorvos: 1957-88: Zalaszentgyörgy, Kávás Alsó - Felsőbagod, Boncodfölde, 
Hagyárosbörönd, Ozmánbük,   
Egyéb megbízatások: 
Mezőgép Bagod  üzemorvosa 
1988-2005: Helyettesítések Pécs 
Polgári elismerés: 
1984-ben kiváló dolgozó cím  
2010 -ben Pro Urbe Zalaszentgyörgyért díj. 
 
 
A megemlékezést készítette Vidovicsné Bene Erzsébet 

Zalaszentgyörgy, 2015. szeptember 27. 

 


