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Dr. Tercsi Mátyás okl. gépészmérnök 

szakmai életútja 

Dr. Tercsi Mátyás okleveles gépészmérnök, a műszaki 

tudományok egyetemi doktora egy keresztény család 5. 

gyermekeként született 1945. február 24-én, Kecskeméten. 

Iskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A Katona József 

Gimnáziumban 1965-ben érettségizett, majd ugyanebben a 

városban végezte el a Gépipari és Automatizálási Műszaki 

Főiskolát. Főiskolai diplomával a kezében felvételt nyert a 

Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem nappali tagozatára. 

Megbízhatóságával és munkájával kiérdemelte, hogy felvették a Kecskeméti Igazságügyi 

Szakértői Kamara tagjai közé, így már 1974 óta bejegyzett igazságügyi szakértő. 

Magas szintű szakmai tudásának köszönhetően több munkahelyen dolgozott, mindig vezetői 

beosztásában kamatoztatta tudását. Friss egyetemi diplomával a kezében mindjárt 

tanársegédnek hívták meg a Kecskeméti Műszaki Főiskolára, ahol 7 éven át adta át tudását a 

hallgatóinak. Az oktatás után az iparban dolgozott 10 évig, emellett mindvégig óraadó tanár is 

maradt. Kutató mérnöke lett a Duna-Tisza Közi Állami Építőipari Vállalatnak Kecskeméten. 

E munkahelyén rendkívül aktívan és termékenyen dolgozott, miközben segítette az ottani 

munkatársak tudományos előrehaladását. Tehetségére a minden fokozatot elérő újítási és 

szabadalmi tevékenységével hívta fel a figyelmet. A kutatási munkája mellett kétéves 

szakmérnöki képzésen vett részt, amit 1984-ben doktori disszertációjának sikeres 

megvédésével fejezett be. 

Az újonnan alakuló SINIEX Csokoládégyár francia-magyar tulajdonosaitól meghívást kapott 

a gyár főmérnöki állásának betöltésére. Ebben a gyárban 4 évig a műszaki munkák irányítója 

és szervezője volt. Innen áthelyezéssel került a 4400 főt számláló Kecskeméti Konzervgyárba, 

ahol főmérnökként 8 éven át műszaki felelőse volt a gyár üzemeltetésének, valamint 220 fő 

közvetlen irányításának. 

Keresztény életét buzgón folytatta iskoláival párhuzamosan. Mindenütt kitűnt vallásos 

életével, még a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagságát sem vállalta. Aktívan részt vett a 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kecskeméti Csoportjának szervezésében. Az 1994. 

január 29-én megalakult csoport titkára, majd egy év után elnöke lett. Ezt a tisztségét a mai 

napig is betölti. Elkötelezett keresztény vezető, a KÉSZ országos elnökségének és felügyelő 

bizottságának is tagja volt. Nagy felelősséggel és precizitással végezte az országos kiterjedésű 

egyesületben a munkáját. Tevékenysége elismeréseként 2012-ben a KÉSZ Csanád Béla-díjjal 

tüntette ki. 

Keresztény identitása mellett ki kell emelni nemzeti elkötelezettségét. Számtalan előadást 

szervezett, melyekre mindig olyan előadókat kért fel, akik maguk is példaképei lehetnek az 

előadásokon jelenlevő értelmiségieknek, mert feddhetetlen, szakmájukban kiválóan 

felkészült, keresztény emberek. Zarándokutakat szervezett a történelmi Magyarország 

területeire: Kárpátaljára, Erdélybe, Vajdaságba és Felvidékre. Aktív kapcsolatot tart fenn az 

elszakított területeken élő magyarok keresztény szervezeteivel. 
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Megszervezete Kecskemét Város Keresztény Egyesületeinek Találkozóját, ezzel is segítve 

egymás tevékenységét. 

A jótékonysági céllal minden évben megrendezett keresztény bálok egyik fő szervezője. 

Lakóhelyén tevékenyen vesz részt a közéletben. Városmissziós rendezvényeken bátran áll ki 

Kecskemét polgárai elé, magabiztosan hirdetve a kereszténység közösségeinek lelki-szellemi 

kincseit, összetartó erejét. 

Részt vett szülővárosa önkormányzatának munkájában is: 2010-től az Árpádváros Városrészi 

Önkormányzat tagja volt. Munkájával mindig a nemzetet és a közösségeket szolgálta. 


