
Életút és visszaemlékezés

Tökölön születtem 1948-ban, ahol 1990. január 22-től tanácselnök, majd 1990. 
szeptember 30-tól folyamatosan polgármester vagyok.

Elsősorban a történelmi változások, a szülőföld szeretete, az elégtételadás igénye 
az időseknek, az ’56-os tököli eseményekben résztvevőknek, az 50-es, 60-as évek kom-
munista kártételét átélt szüleink generációjának és európai kisvárosi példák, Tököl fel-
emelése motivált abban, hogy elvállaljam ezt a szolgálatot, illetve megmérettetést.

A munkába álláskor a legnagyobb kihívás, a legfontosabb feladatok, amivel szem-
besültem, a költségvetési hiány, politikai ellentétek kezelése, a csődbe vitt beruházások 
újraindítása, a gázépítés befejezése, csatornázás, szennyvíztisztító beruházás finanszí-
rozásának megteremtése, illetve a volt szovjet repülőtéri bázis épületeinek, területeinek 
átvétele, részvétel a környezetszennyezés és a károk felszámolásában, épületek rekonst-
rukciója, közműellátása, az 1100 új magyar otthon kialakítása voltak.

Úgy gondolom, sikerült minden elképzelésünket megvalósítani, sőt, talán még annál 
is többet. Kiépült a csatornahálózat a nagyközségben és az üdülőterületen, új szennyvíz-
tisztító telepünk lett. Építettünk 1100 lakást a volt szovjet, ma Pesti úti lakótelepen. Elké-
szült az új bölcsőde, új óvoda, új sportcsarnok, új uszoda, új iskola. A Polgármesteri Hi-
vatalt átépíttettük, modernizáltuk. Megvalósult a Művelődési Központ rekonstrukciója, 
templomok felújítása, sportpályák, játszóterek kialakítása és környezetük megújítása. 

De a beruházásokon túl fontos volt a sokszínű közösségi élet kialakítása, meg-
erősítése, a helyi értéktár megalkotása is. Mindezek előfeltétele volt a biztonságos 
költségvetési feltételek megteremtése, és a pályázati, illetve egyéb külső erőforrás-
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bevonás eredményessége ugyanúgy, mint a közösségi tervezés rendszerének kiala-
kítása, az alapdokumentum, a Tököli Fundamentumok megalkotása, a tudatos 
település-szabályozási döntések, vállalkozás-telepítés, beruházások bevonzása, szol-
gáltatói önkormányzati attitűd kialakítása.  Az ütemezett lakosságszám-növekedés 
és terület-felhasználás elérése, a 6000-ről 10000 fölé nőtt lakosság igényeinek való 
megfelelés, zöldterület-fejlesztések, önkormányzati vagyongyarapítás és nem utolsó 
sorban a természeti környezet - a Kis-Duna sétány, a Duna nyári gát és az Urbanicza-
sziget - megőrzése.

Egy település fejlődése nem csak az épített utakban, épületekben, beruházásokban 
mutatkozik meg. Büszke vagyok a választókkal kialakított kapcsolatra, a közösségi 
élet fejlődésére is. A sport és kulturális sikerekre, az NB II-es labdarúgó és kézi-
labda csapatokra, a világ- és Európa-bajnoki kick-boksz sikerekre, a nemzetközi 
hírű SUMMERFEST folklórfesztiválra, a lovasnapokra, a nemzetközi sportesemé-
nyekre, a testvérvárosi kapcsolatokra, a hagyományőrző és -továbbadó csoportokra, 
a horvát, német, szerb nemzetiségi önkormányzatokkal kialakított együttműködés-
re, az egyházakkal kialakított kapcsolatra, mely a református templom építésében 
és a római katolikus templom felújításában is megnyilvánult, valamint a művészeti 
oktatás beindítására is.

A helyi közösségek létrejöttét erkölcsileg és anyagilag is támogatjuk. Ezzel segít-
jük a Tökölön működő alábbi közösségeket: Sváb Hagyományőrző Énekegyesü-
let; Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes és Énekkar; Szárny-nyitogató Művészeti 
Iskola; Tököli Polgárőr Egyesület; Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub; Mikecz Kál-
mán Huszárbandérium; Tököli Gazdák Vadásztársasága; VSK – foci, kézilabda; 
Szigetszentmiklós-Tököl Kick-Boksz Egyesület; Birkózó Egyesület; DancEarth 
Táncsport Egyesület; Kakusei; Art Fitness; Ritmikus Gimnasztika és Darts Klub.

Természetesen a településvezetői feladat csapatmunka és nagyon széleskörű kom-
petenciát és szoros együttműködést igényel a vezetőtől és munkatársaitól. Nem 
tudtuk volna elérni ezeket a sikereket, ha nincs pedagógiai, művelődés-szervező, 
vállalkozás-marketing végzettség, élsportolói-vezetői tapasztalatok, külföldi minták, 
holisztikus gondolkodás, ciklusokon túlnyúló, távlatos tervezés, aprólékosan lebon-
tott éves feladattervek, együttműködő képviselő-testület, profi polgármesteri hivatal, 
színvonalas oktatási, szociális intézmények, felkészült munkatársak. 

A szakmai tudás és tapasztalat mellett pedig szükség van magas szintű forrás-
bevonási képességre, a lakosság és cégek bevonására, európai és hazai pályázatok 
sikerességére, kormányzati támogatások biztosítására, fejlesztési célú hitellehetőség 
megteremtésére.

De nem feledkezhetünk meg a legfontosabbról, a család támogatásáról, a keresz-
tény, nemzeti elköteleződésről, a haza és a szülőföld szeretetéről sem.
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Munkám legszebb, legemlékezetesebb pillanata a városi cím elnyerése, mert összeg-
ződik benne minden: a megőrzés és fejlődés szándéka és sikeressége, az infrastruktúra-
építés folyamata, az intézményfejlesztés, az új épületek és a felújítások, a megújult, erős 
közösségi élet, a továbbélő tököli szellemiség, a megőrzött hagyományok 

Legrosszabb emlékem pedig az 1998-2002 közötti ciklus, amikor a 8 – 8-as tes-
tületi arány olyan megosztottságot eredményezett, ami megakasztotta a város fej-
lődésének lendületét.

Ha ki kellene ragadni egy emlékezetes történetet az elmúlt évekből, az az első láto-
gatás a szovjet laktanyában lenne 1990-ben, amikor még nem volt biztos a távozásuk, 
de a „magyar” katonai vezetők oroszul beszéltek a szovjetekkel, hogy mi, újak, ne 
értsük az egyeztetést. De emlékezetes a helyi tsz felszámolása, a földek visszaadása 
a jogos tulajdonosok részére, a határkijelölés piros-fehér-zöld karókkal. Az 1956-os 
szabadságharcra és Maléter Pálra emlékezés a szovjet laktanya kerítés előtt, háttérben 
a fegyveres szovjet katonákkal és legfőképpen Tököl közösségi lendülete, bizonyítási 
vágya szülőföldünk felemelésére.

Amikor 2014-ben választani kellett az országgyűlési képviselőség és a polgár-
mesterség között, gondolkodás nélkül Tökölt választottam, és boldog voltam, hogy 
Tököl lakosai is újraválasztottak engem. Ez a bizalom és a családom támogatása ad 
erőt a folytatáshoz.

Polgármesteri hitvallásom:
1990-ben még nem ismertem, John Fitzgerald Kennedy, néhai amerikai elnök híres 
mondatát: „Ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád, hanem azt, hogy mit tehetsz te 
a hazádért!” - de e gondolat jegyében kezdtünk dolgozni, s dolgozunk azóta is.

Tökölre vonatkoztatva vallom:
„Ne azt kérdezd, mit tehet érted Tököl, hanem azt, te mit tehetsz Tökölért!”


