
Életút

„Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, 
akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.”

(Albert Schweitzer)

Nem készültem tudatosan faluvezetőnek. Nyilvánvalóan lakóhelyem, Dunaszeg 
mindig is fontos volt számomra, már gyerekként is csak itt tudtam elképzelni, 
hogy letelepedjek, és később családot alapítsak, de sokáig teljesen más életpálya 
rajzolódott ki előttem.

14 évesen, mikor a fiú osztálytársaim többsége műszaki jellegű szakiskolában foly-
tatta tanulmányait a legközelebbi városban, Győrben, akkor én merészet álmodva, 
a távolabbi Fertődöt és a kertészeti szakközépiskolát jelöltem meg. A növényter-
mesztés iránti hivatástudatom később sem hagyott alább, kertészmérnöki egyetemi 
diplomámat 1981-ben a Budapesti Kertészeti Egyetemen szereztem meg. Katonai 
szolgálatomat letöltve viszont már egyenes út vezetett hazáig, ahol a helyi termelő-
szövetkezetben agronómusként helyezkedtem el. Közben megnősültem, gyermekem 
született, építkeztem, éltem az akkori fiatalok mindennapos életét. Aztán megcsapott 
minket is a rendszerváltás szele.
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Éreztük, hogy ez valami más, ez valami új lesz, itt a lehetőség tenni a jobb, a sza-
badabb életért. Erőre kaptak a civil kezdeményezések, egyre több falubeli jelent meg 
a társadalmi munkában meghirdetett faluszépítő alkalmakon. Megmozdult Dunaszeg, 
élénk, pezsgő élet vette kezdetét, amibe én is, mint aktív és lelkes fiatal tevékenyen részt 
vettem, de még ekkor sem foglalkoztatott az, hogy akár vezetője is lehetnék szülőfa-
lumnak. Így érkezett el 1990, megszületett a második lányom, az első meg elkezdte az 
általános iskolát, beköltöztünk a hosszú évekig épülő házunkba, és mikor már elmond-
hattam volna, hogy minden a helyére került az életemben, megkerestek a Dunaszegi 
Községfejlesztő Egyesület tagjai, hogy induljak el az önkormányzati választásokon 
az ő polgármester-jelöltjükként. Járt utat a járatlanért? Alkalmas lennék egy teljesen új 
rendszerben a falu javát szolgálni? Hogy tudom összeegyeztetni a polgármesterséget 
a növénytermesztéssel és a családdal? Megannyi kérdés vetődött fel bennem, de belül 
mérhetetlen megtiszteltetést éreztem, hogy rám gondoltak, és végül úgy döntöttem, 
hogy megmérettetem magam. Azóta eltelt 30 év és még további 7 választás… És bár 
teljesen más életutat gondoltam eredendően magamnak (szabadidőmben továbbra is 
nagy szerepet tölt be életemben a növénytermesztés), ma már a polgármesteri munka 
a hivatásom, amit kezdetektől fogva szolgálatnak tekintettem. Szolgálatnak, melynek 
eredménye a település fejlődésén keresztül mérhető. 

Visszaemlékezés

Dunaszeg Szigetköz szívében, Győr városától 12 kilométerre található. A Mo-
soni-Duna partján terül el, annak egy szegletében, innen származik a falu elne-
vezése is. A kedvező elhelyezkedése és a nyugodt, gyönyörű természeti környe-
zete évről évre egyre több új lakót vonz, jelenlegi népessége 2300 fő. Az itt élők 
döntő többsége a megyeszékhelyen (Győr) dolgozik, de a faluban is számos kis- 
és középvállalkozás működik. 

A 600 éves község számos látnivalót kínál: az 1720-ban épült Havas Boldogasszony-
templom az egyik legszebb szigetközi barokk épület, a Stabilmotor gyűjtemény ritka 
és matuzsálemi korú belsőégésű motorokba enged betekintést, a Falumúzeum felidézi 
őseink életét, de a homokgödri Kiskép, a fenyősi Vörös-köröszt és a kisvasúti emlékhely 
is megéri, hogy felkeressék. Akárcsak a természeti értékeinkre épülő aktív turisztikai 
programlehetőségek; séta a Morotva tavi tanösvényen vagy kenuzás a Mosoni-Dunán, 
mind kedvelt időtöltés az ideérkezők körében. 

A faluban működik bölcsőde, óvoda, általános iskola, az egészségügyi komplexum 
részeként gyermekorvosi, háziorvosi rendelő, gyógyszertár és a közeljövőben már 
fogorvosi rendelő is. Sportcsarnok és különféle sportpályák is rendelkezésre állnak. 
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A kulturális programoknak pedig az IKSZT épülete ad otthont.
Dunaszegen élénk civil élet folyik. Itt működik az országos hírnevű Rezeda Nép-

zenei Együttes, de népdalkörök, színjátszó kör, sportkör, fotóműhely, polgárőrség, 
különböző alapítványok és egyesületek is színesítik a közösségi életet. Erre különösen 
is büszke vagyok, hiszen a mai felgyorsult, gépiesített és individualista világunkban 
igazán nagy kincs, hogy vannak még, akik számára fontos a közösség és a közösségért 
való tenni akarás.

Engem is eközben a 30 év alatt ez hajtott: tenni Dunaszeg fejlődéséért a legjobb tudá-
som szerint. Mikor 1990-ben 33 évesen először léptem át a hivatal kapuját polgármester-
ként, magam sem gondoltam volna, mennyi mindennel kell majd foglalkoznom. Engem 
hívtak, ha elment az áram, engem kerestek, ha egy beteg hozzátartozóra rá kellett figyel-
ni, de akkor is, ha a kakastól nem tudtak aludni. Szinte nincs olyan téma, amivel ebben 
a három évtizedben ne kerestek volna meg. Bizony sokszor kellett nemet mondanom, 
beleállnom egy-egy konfliktusba akár még családtaggal szemben is, ha épp Dunaszeg 
érdeke úgy kívánta. Elvhűség, határozottság és céltudatos szemlélet; a vezércsillagaim.

Kezdetben nem számoltam azzal, hogy 30 év múltán is a hivatal íróasztala mö-
gött fogok dolgozni, sőt, 1994-ben és 1998-ban is úgy beszéltek rá a falu prominens 
emberei, hogy újrainduljak. Az első nyolc évben társadalmi megbízatásban láttam el 
a vezetői teendőket, akkorra azonban a település megnövekedett lakosságszáma és fel-
adatai már megkívánták a teljes állású polgármestert. 1998 tehát egy újabb mérföldkő 
volt életemben, bár nagyon sajnáltam, hogy a termelőszövetkezeti állásomat el kellett 
hagyjam, többek hathatós közreműködésével rájöttem, hogy az én igazi hivatásom 
Dunaszeg szolgálata. Később aztán – a falu érdekérvényesítő képességének növelése 
érdekében – más tisztségeket is vállaltam, így lettem többek között a megyei közgyű-
lés tagja, országgyűlési képviselő-jelölt, a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület 
alelnöke, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnökségi tagja vagy épp a Szigetköz-Felső-
Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács elnöke. A térség politikusaival, országgyűlési 
képviselőivel igyekeztem mindig jó munkakapcsolatot kialakítani és fenntartani, szá-
mos sikeres fejlesztés köszönhető a gyümölcsöző együttműködésnek.

S fejlesztésből, projektekből, hála Isten, nem volt hiány, néhányat ezekből ki is 
emelnék:

A mindenkori képviselőtestülettel Dunaszeg jövőjét a fiatalokban láttuk, ezért 
már a ’90-es évek elején nagy hangsúlyt fektettünk (és fektetünk azóta is) a telkesí-
tésre, közművesítésre, utak kialakítására és felújítására is. 

A szennyvízhálózat és a kábeltévé kiépítése 1993-ban kezdődött el, az EuroVelo 
6 részeként már az első ciklusban megépült a kerékpársáv és kerékpárút (azóta már 
felújításra is került).
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Az első igazán nagy beruházás szintén 1993-ra tehető, amikor elkészült a Sport-
csarnok. A tornaterem az óvodások, általános iskolások testnevelési óráin túl lehe-
tőséget biztosít a falu lakosságának is testedzésre.

Egy falu lakosságmegtartó ereje abban is rejlik, hogy milyen a nevelési és oktatási 
intézményeinek színvonala, ezért mindig is különös figyelmet szántunk rájuk. 2004-
ben épült meg az új, három csoportos, melegkonyhás óvoda (melynek négy csopor-
tossá bővítése jelenleg tervezés alatt áll), 2011-ben pedig a két csoportos bölcsőde. 
Az általános iskola folyamatos korszerűsítése szintén kiemelt prioritást élvez. Az évek 
során számos eszközbeszerzés is megvalósult mindhárom intézményben.

2012-ben jött létre az Egészségügyi Központ, itt kapott új helyet a gyógyszertár, 
a háziorvosi és gyermekorvosi rendelők, a védőnői szolgálat, valamint a családsegítő is. 

Maga a faluközpont is sok figyelmet kapott. A barokk templomunkat kívül-be-
lül többször felújítottuk, a környezetében kialakítottuk a Kegyeleti Parkot. 2000-
ben került átadásra a Falumúzeum és a Milleneumi Park is. A Kis-Morotva tó re-
habilitációja után kedvelt horgász- és közösségi hely jött létre. Itt rendezzük meg 
az utóbbi évek egyik legsikeresebb, turisztikai vonzerővel is bíró szigetközi prog-
ramját, a Gulyahajtást.

Az aktív turizmus fellendítését szolgálja a Mosoni-Duna partjához közel 2019-
ben megépült turisztikai pihenőhely, a hozzátartozó vízi eszközökkel, kenukkal, 
csónakokkal, valamint úszómű kivitelezésére is sor került a folyón.

A környezetvédelem jegyében közintézményeink felújítása folyamatos (nyílászáró 
csere, hőszigetelés, napelemek felszerelése stb.).

A lakosok identitástudatának erősítése érdekében 1996-ban címert és zászlót kapott 
a település, és már a ’90-es évek elejétől minden évben megrendezzük a Falunapot. 
2020-tól pedig havonta Szigetközi Szatyor Vásárt tartunk, ahol bemutatkozhatnak 
a helyi és környékbeli termelők és kézművesek.

A településüzemeltetési feladatokra külön nonprofit Kft-t hoztunk létre az elmúlt 
években. A megnövekedett feladatokat korszerű gépekkel látják el.

A mostani ciklus főbb tervei között szerepel fogorvosi rendelő kialakítása, a Li-
get elnevezésű zöldterület többfunkciós térre történő átalakítása, valamint az aktív 
turizmus erősítéseképpen kerékpáros pihenő létesítése.

Az eltelt 30 év sikerei, eredményei mellett természetesen nehézségek is adódtak. 
Egy polgármester mindig polgármester, volt, hogy éjjel riasztottak tűzhöz, hétvégén 
panaszkodtak telefonon, vagy családi programot kellett lemondani egy falut érintő 
esemény miatt. A család így sokszor háttérbe szorult… Feleségem azonban mind-
végig mellettem állt, biztosította a hátországot. Nemhiába mondják, hogy minden 
sikeres férfi mögött egy nő áll.
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Az európai uniós és állami pályázatok hatalmas segítséget jelentenek egy kis község 
életében, ám az önerő előteremtése is komoly feladat elé állítja az önkormányzatot, 
így a takarékos gazdálkodásnak alapvető célként kellett lebegnie mindenkoron… 
Voltak szűk esztendők, mikor örültünk, hogy intézményeink fenntartását meg tud-
juk oldani, de idővel, a költséghatékony szemlélet meghozta a gyümölcsét, s ma már 
biztos anyagi háttérrel bír az önkormányzat.

Közösséget építeni sokkal nehezebb ma, mint 30 éve. Egyrészt sokan érzik úgy, 
hogy elegendő az Internet adta kapcsolattartási formákat használni, s ki sem kell 
mozdulni otthonról, másrészt az újonnan beköltözők közül többen még csak lak-
helyüknek érzik a települést, de sokszor az évtizedek óra itt élők sem kellőképpen 
nyitnak az „újak” felé. A sok civil szervezet, a közösségépítő programok, a megfelelő 
kommunikációs csatorna megtalálása jelentheti a megoldást erre.

Visszatekintve a pályámra elmondhatom, hogy nem volt ugyan egyenes utam 
a polgármesteri székig, nem volt ugyan sokszor hálás ez a munka, hiszen sok ideges-
kedés, stressz, bántás és konfliktus kísért, nem volt ugyan mindig az öltöny rajtam, 
hiszen előfordult, hogy munkatárs híján én nyírtam a közterületeken a füvet, mégis 
úgy érzem, szép és eredményes 30 évet tudhatok magam mögött. S Albert Schweitzer 
szavaival élve, bár nem tudtam előre a sorsom, de boldog vagyok, mert szülőfalumat, 
Dunaszeget építhetem és szolgálhatom immáron három évtizede.


