
Életút és visszaemlékezés

Osli a nyugati határszélen, a Hanság peremén helyezkedik el, a 85.sz. főúttól északi 
irányban, 8 km-re Győr és Sopron között félúton. A 85-ös főútról észak irányba néz-
ve termékeny szántóföldeket körülvevő, szegélyező facsoportok, erdő-foltok között 
kiemelkedik falunk karcsú templomtornya.

E torony mondhatnánk úgy, hogy „a falu rúdja”, mely csúcsán elhelyezett kereszt 
az ég felé mutatva egyértelműen jelzi a köréje települt lakóinak lelki irányultságát. 
A színtiszta katolikus lakossággal rendelkező kistelepülést írásos emlék, egy 1230-
ban készült Oklevél említi először.

A Hanság peremén, egykor szinte félsziget-szerűen benyúlva a mocsaras, lápos, 
rejtelmes és vad természetbe bátorság, szívós munka, rendületlen kitartás, a ter-
mészettel vívott állandó harc vállalása illetve hit kellett ahhoz, hogy az őslakosság 
megtelepedjen a mai Osli területén.

Ma 918 lelket számláló kis falunk mindig aktív és előre látó vezetőkkel büsz-
kélkedhetett, mutatva fejlődését már a rendszerváltás előtt is. A rendszerváltás 
előtt a településre eléggé rányomta a bélyegét a nyugati határszéli, illetve földrajzi 
elhelyezkedés. Vasúttól távol helyezkedett el, továbbá csak az 1960-as években 
került kialakításra szilárd burkolatú út a település megközelítésére, elérésére. 
A rendszerváltásig, sőt, még utána is sok fiatal hagyta el szülőfaluját, felcserélve 
a városi életért.

1990-től, a rendszerváltás óta településünk a 3 évtized alatt jelentős fejlődést 
tudhat maga mögött. Az első demokratikus választások során hat polgármester je-
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lölt közül választottak meg a község első emberének (most már tudom, hogy a falu 
szolgálójának). Az ilyen kis településen a polgármester a mindenes, így át kell látnia 
mindent és ki kell alakítania a jó kapcsolatrendszert. 

1978 óta építési vállalkozóként dolgoztam, ezáltal több embert is foglalkoztattam. 
Vállalkozásom során közelebb kerültem a lakossághoz. Megválasztásom sikerét talán 
leginkább ennek köszönhetem, hiszen nem önkéntes jelöltként, hanem a falu nagy 
részének felkérésére indultam független jelöltként. Vállalkozásom és polgármester-
ségem is a mai napig fennmaradt.

Polgármesteri munkám kezdetén először felmértem, majd fontossági sorrendbe 
raktam a teendőket. Mindjárt a földes-sáros utak, utcák helyett szilárd, járható uta-
kat akart a lakosság, én azonban az infrastruktúrát választottam, s a közműveket 
helyeztem előtérbe. 1992-ben már minden ingatlanra sikerült kiépíteni a gravitációs 
szennyvíz-csatornarendszert, csatlakozási lehetőséggel. Az első ciklus végére már 
jól járható és szilárd útburkolatokra is sor került, mely során a lakosság is belátta 
és örült, hogy jó volt a sorrend.

Igyekeztem mindig közelebb kerülni az emberekhez, felkarolva a civil szervezeteket, 
segítve a munkájukat. Közösségépítő rendezvényeket szerveztünk, kiépítettük a helyi 
kábel tv-t, melynek működéséhez kulturális egyesületet alakítottunk. Ezen keresztül 
tudtuk tájékoztatni a lakosságot, leadni a rendezvényeket és ünnepi fellépéseket, mely-
ben a család, illetve a nagyszülők is láthatták gyermekeik, unokáik szereplését.

A Községhez való kötődés, s szülőfaluhoz való ragaszkodás jelképeként Tündér-
kertet alakítottunk ki, amelyben minden újszülött a Baba nap-i köszöntéskor egy 
őshonos gyümölcsfa-csemetét kap, amely az ő tulajdonát képezi, tehát övé a gon-
dozása és a gyümölcse. Nagyon sikeresnek értékelem a Tündérkert létrehozását, 
ugyanis így a szülők kötődése is erősebb lett.

Teret adva a fiatalok sportolási lehetőségének, felújításra került a focipálya, illetve 
egy bitumenes kézilabda pálya is kialakításra került. Továbbá egy 310 m2-es tornate-
rem került kivitelezésre, mely megfelelő szociális blokkal rendelkezik. A Sport Egye-
sületünk mellett az 1896-ban alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk is megújult, 
s a mai napig aktívan működik. Mindig fontos volt számomra az egyházközséggel 
való jó együttműködés, amelynek 15 éven keresztül, 2020-ig elnöke is voltam.

Fontosnak tartottam a fiatalok helyben tartását, amely lassan alakult, de mostanra 
mondhatom, hogy sikeres volt. Építési telkeket alakítottunk ki, új utcarészt nyitottunk, 
amely rövidesen be is épült. 25-30 fiatal pár kezdte meg életét, rakta le gyökereit ebben 
az utcában. Felújítottuk Óvoda épületünket, valamint Általános Iskolánkat, így intéz-
ményeinkben modern, szép környezetet biztosítottunk a legifjabbak részére. Minden 
évben megszerveztük a falunapot, az idősek napját, a gyermeknapot, az állami- és helyi 
adottságú ünnepeket, amelyek egyre jobban összekovácsolták a lakosságot. Megalakí-
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tottuk a Hagyományőrző Vadgesztenye Nyugdíjas Dalkört, akik minden rendezvény 
szereplői lettek, csak úgy, mint az Iskolába és az Óvodába járó gyermekek. 

Természetesen folytatódtak időközben az infrastrukturális beruházások is, mint 
az ivóvíz hálózat bővítése, gázvezeték kiépítése, utak és járdák építése és felújítása.

Az építési telkeket kedvező áron adtuk a letelepedni szándékozóknak, akiket némi 
anyagi segítséggel is támogattunk.

Az új utca végén sikerült egy szép kis játszóteret építeni, amit mára már felnőtt 
sporteszközökkel is bővítettünk.

A 30 év alatt sikerült minden középületünket felújítani, esztétikailag széppé, él-
hetővé tenni. Faluközpontunk, a Templom tér megújultan várja az ide látogatókat. 
Nagyboldogasszony kegytemplomunk a mellette lévő Kálváriával a Rábaköz egyik 
legismertebb Mária kegyhelye és búcsújáróhelye. Éves szinten közel 1000 zarándok, 
turista látogat el hozzánk.

Beruházásaink, fejlesztéseink fő forrása pályázatokból származik, kisebb önerő vál-
lalásával. Érvényesíteni azokat tudjuk, amelyek ránk illenek. Sajnos munkahelyterem-
tés céljából komolyabb üzemet a közigazgatási területünkre nem sikerült csábítani.

Ennek ellenére munkanélküliséggel nem küzdöttünk, ehhez hozzájárul az Osli 
emberek leleményessége és szorgalma.

1990-től 2013-ig önálló Polgármesteri Hivatalként működtünk, majd 2013-ban 
közös önkormányzatot alapítottunk Veszkény - Osli - Vitnyéd településekkel, ahol 
Veszkény volt a központ. 2015-től Osli gesztorsággal Hövej és Veszkény település-
sel együtt működtetjük a közös hivatalt. Azóta sok közös programot és pályázatot 
sikerült lebonyolítanunk.

A településen használt régi eszközöket és berendezéseket sikerült összegyűjteni, amelye-
ket a Helytörténeti Múzeumban, az Iskola volt osztálytermeiben lehet megtekinteni.

30 éves polgármesterségem alatt, figyelembe véve honnan indultunk, és hova érkez-
tünk, milyenek voltak a földrajzi és egyéb lehetőségeink, az eredményt sikernek könyvel-
hetem el. A sikert nem csak magamnak, hanem a hivatal dolgozóinak, a képviselőtestü-
leteknek és az egész falu összefogásának, közös munkájának is tudhatom be.

Azt gondolom, egy fecske sehol sem csinál nyarat, viszont összefogással várakat 
lehet döngetni.

Magamról
 

Osliban születtem 1948. december 15-én. A szülőfalumban jártam általános isko-
lába. Kapuváron tanultam a kőműves szakmát, a mestervizsgát a győri Hild József 
Építőipari Technikumban szereztem.
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Katonaságnál határőr szakaszvezető voltam. Három évet dolgoztam egy építőipari 
cégnél majd 42 évet építési vállalkozóként tevékenykedtem. A vállalkozásom mellett 
1990-től vagyok polgármester.


