
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,  
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.  
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,  
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.  
   
Emlékük, mint a lámpafény az estben,  
Kitündököl és ragyog egyre szebben  
És melegít, mint kandalló a télben,  
Derűs szelíden és örök fehéren.  
   
Szemünkben tükrözik tekintetük még  
S a boldog órák drága, tiszta üdvét  
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt  
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.  
 

 

Búcsúzunk Borsodi Lajostól, kinek gazdag élete folyama 1942. aug. 19.-én kezdődött Miskolcon, egy 4 

gyermekes család első gyermekeként. Édesapja körzeti villanyszerelő volt, édesanyja otthon volt a 

gyerekekkel. 

Szerény körülmények között nőtt fel, de nagy összetartásban testvéreivel, és sok csibészkedéssel, 

amiben persze Ő a „nagy” volt a vezér, a mindent elsőre kipróbáló. 

Miskolcon a Nagyvátiba járt elemibe, majd a Bláthi Ottó erősáramú Villamosipari Technikumban 

érettségizett 1960-ban. 

Utána az ÉMÁSZ -nál helyezkedett el, és hamarosan 50 emberrel a keze alatt falu villamosított.  

Az ÉMÁSZ társadalmi ösztöndíjával 1961-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karának 

hallgatója lett. Kollégista. 

Az 1966-os diplomavédést követően ösztöndíj cserével a Villamos Erőmű Tervező és Szerelő 

Vállalatnál kezdett dolgozni, ahol hamarosan fejlesztő mérnöki munkakörbe emelték ki nagy 

gyakorlati tapasztalatát hasznosítani. 

1972-ben gazdasági mérnöki oklevelet szerzett, és üzemgazdász lett. 

Az 1973-ban került a MALÉV - hez, ahol 1977-től 1987-ig a Malév Beruházási Osztály vezetője volt, 

ahol  részt vett számos repülőtéri objektum létrehozásában és a repülőgépek üzemeltetéséhez, 

javításához, karbantartásához szükséges műszerek, berendezések beszerzését koordinálta. 

1988-tól a Jármű Főosztályra kérte magát, ahol főleg a terület gazdasági – pénzügyi ügyeit látta el 

2000 év végi nyugdíjba vonulásáig. 

1967.július 29.-én házasodott össze Barabás Évával, egy 1962 óta tartó szerelem 

megpecsételéseként. Fia Gábor 1972-ben, lánya Eszter 1975-ben született, kiket Évával együtt 

szabadságban, becsületben és szeretetben nevelt fel.  Imádta Őket, mint ahogy unokáit is. És ez 

kölcsönös volt. 

Világ életében sportolt, még 2019 áprilisában, betegsége kitörésekor is kosárlabdázott. Mindent 

megtett, hogy jó karban legyen, de a leukémia nem eresztette. Elvitte2020 március 1.-én. 

Sokat utazott hivatalos és a szabadjegyet igénybe véve magán útra is, feleségével  Évával. Járt észak- 

és dél Amerikában, a legtöbb európai államban, Izraelben, Cipruson, Sri Lankán, Kínában, Tibetben, 

Taiwan-on, dél-kelet Ázsia több országában, felsorolhatatlan sok helyen. 

  



Mindenki szerette. A 77.-ik születésnapjára ezt írta kollégái és sporttársai nevében Pálinkás János 

barátja: 

„Borsodi Lajos barátom RÁD mindig számítani lehetett akár a munkádban, akár a MALÉV sport 

támogatásában. Nagyon jó MALÉV kolléga voltál, és nagyon jó sporttársunk vagy ma is. Lajos nincs 

mese, Te egy nagyon jó ember vagy. Örülünk, hogy a barátaid lehetünk.” 

Öreg barátnője Németh Ági szerint egy aranyfolttal szegényebb lett a földi világ, és gazdagabb lett az 

ég. 

Búcsúzunk Tőled. A szívünk szakad meg. 

Búcsúznak: feleséged Éva, gyermekeid: Gábor, és felesége és családja, Eszter és férje és családja,  

unokáid :  Hanna, Hella és Emese. 

És búcsúznak testvéreid: Károly, Olga és Katalin a családjukkal együtt. Unokatestvéreid: Laci ,Klári és 

Ági, a családjukkal együtt. Valamint volt kollégáid, technikumi társaid, egyetemi társaid, kosaras 

társaid, gyerekkori és felnőtt barátaid, lakótársaid. 

Köszönjük, hogy voltál, és szerettél bennünket. Nyugodj békében és nézd odaföntről  kedvenc 

sportjaidat. 

Végül búcsúzzunk Nevedben a kis herceg szavával:”Éjszaka felnézel a csillagokra. Az enyém sokkal 

kisebb, semhogy megmutathatnám, hol van. De jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz 

valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd.” 

 
 


