
Visszaemlékezés

Nyőgér egy Vas megyei aprófalvas, soros beépítésű szalagtelkes település, 341 lakos-
sal. A község a Kemenesháton helyezkedik el, nyugati oldalán közigazgatásilag kis 
részben magába foglalja a Rába-völgyét, északon a Kisalfölddel, keleten a Kemene-
saljával, délen pedig a Vasi Hegyháttal határos.

A település első írásos emléke a XII. századból származik Newger alakban. 
Az elnevezésből /őrző-védő/ kun eredetű népcsoportra lehet következtetni.

Itt élő őseink állattenyésztéssel, növénytermesztéssel és a környező dombokon 
szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A szőlőtermesztés kezdete a 16. századig vezethető 
vissza, erre utal az 1650-es évektől minden évben megünnepelt „gyepűtiprás”, amely 
Vas megyében a legrégebbi hagyomány.

A templom mai épülete 1786-ban késői barokk stílusban épült, Árpád-kori alapo-
kon, a hagyomány szerint egykor igen nagy kiterjedésű plébánia volt.

1990-től a Közös Községi Tanács jogutódjaként Körjegyzőségi székhelyként mű-
ködött 2013-ig. Jelenleg 6 település Közös Önkormányzati Hivatalaként funkcionál. 
A rendszerváltást követően, mint megválasztott polgármester, a képviselő-testület-
tel együtt hittem abban, hogy kezünkbe vesszük a településünk sorsát és irányítá-
sát. Szebbnél szebb elképzelések, újító szándékú tervek és célok fogalmazódtak meg 
az alakuló ülést követő hónapokban. A település lakói lelkesedtek, nagy volt az össze-
tartás és összefogás egy-egy terv, célkitűzés megvalósításáért. 

A mindenkori képviselő-testülettel az volt a célunk, hogy az intézményeink (hiva-
tal, óvoda, iskola, közművelődés, falugondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, stb.) 
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működési feltételeit biztosítsuk, valamint a még hiányzó infrastruktúrát pótoljuk, 
illetve korszerűsítsük, a leromlott épületeinket és útjainkat felújítsuk. Törekedtünk 
arra, amely jelenleg is igaz, hogy a szomszédos (Sótony, Bejcgyertyános) önkor-
mányzattal együtt dolgozzunk, hisz nagyon sok intézmény közös működtetésben 
funkcionál. Most, 30 év után leírhatom, hogy a célkitűzés csak részben sikerült. 

1990-től a pályázati lehetőségekkel élve, több mint 3500 méter járdát és több mint 
2000 méter útszakaszt építettünk, illetve újítottunk fel. Saját erőből restauráltuk 
az I. világháborús emlékművet, a II. világháborúban elesettek emlékére obeliszket 
emeltünk, ezzel kialakítottuk a kegyeleti emlékparkot. Ugyancsak így történt a ra-
vatalozó bővítése, felújítása és a temető környékének csinosítása. Korszerűsítettük 
a közvilágítást és kiépítettük lakossági hozzájárulással a telefonhálózatot. A közösen 
fenntartott iskolánkat tornateremmel, tantermekkel, tanári szobával, vizesblokkal 
és szociális létesítményekkel bővítettük.

A falugondnoki rendszer kiépítésével párhuzamosan szinte elsők között sikerült 
támogatást nyerni a falugondnoki autó beszerzésére, amelyet azóta kettő beszerzési 
pályázat követett. 

A pályázat útján elnyert gázközmű megvalósításakor az önkormányzati támoga-
táson kívül a lakosság is hozzájárult a kivitelezés megvalósításához. 

A hivatal épületének felújítására kétszer adtuk be a pályázatot, amelyet elnyertünk. 
Az önkormányzat hozzájárulásával tetőcserét, belső felújításokat, nyílászárók cseréjét, 
gázfűtés megvalósítását és új tanácskozót tudtunk kialakítani. Húsz millió forintos 
pályázat elnyerésével oldottuk meg a kultúrházunk teljeskörű felújítását (tetőcsere, szi-
getelés, gázfűtés). A belső csinosítása a mozgókönyvtár programunknak köszönhető.

Az ötször benyújtott óvoda pályázatunk végül 2017-ben a TOP pályázat keretében 
célhoz ért. Az elnyert 60 millió forinthoz a három önkormányzat (Sótony, Nyőgér, 
Bejcgyertyános) 4 millió forinttal járult hozzá, így tavaly nyáron megvalósult a felújítás. 

Településünk legfőbb látnivalója a római katolikus templom, amely több éven 
át „új ruhát” kapott, most 2020-ban tetőcserét, nyílászárók cseréjét végeztük el; 
jelenleg a torony felújítása folyik. A megvalósításhoz a püspökség támogatásán 
kívül az önkormányzat és a lakosság is hozzájárult. 

Az 1700-as évek végén a Batthyány család által épített plébániánk külső felújítása 
2013-ban valósult meg 20 millió forint pályázati pénzből. 

Ezek voltak az örömök, de sajnos nem mindenben voltunk sikeresek, hisz a közös 
tulajdonú orvosi rendelőnkre ötször nyújtottunk be pályázatot (BM, TOP és kétszer 
Magyar Falu Programba), de forráshiányra hivatkozva elutasításra kerültek. Itt jegy-
zem meg, hogy a Magyar Falu Programban a pályázatra jogosultak (2873 település) 
közül már 92%-a nyert, gyakori, hogy egy-egy település két vagy több pályázatban is 
sikeres volt. Sajnos a mi településünk a nem nyerő 8%-hoz tartozik. Számomra meg-
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fejthetetlen. Fontossági sorrendet kellett volna felállítani (oktatás, egészségügy, egyéb 
infrastruktúrák stb.) és ha az megvalósult, jöhetnének más projektek (pl. játszótér, 
temető, kisgépek) pályázatának a kiírása. 

A pályázatok sikertelenségéből eredő bizalom hiánya miatt az idei évben hozzáfog-
tunk az óvodai konyha, és szolgálati lakás teljes körű felújításához önerőből. Ugyan-
csak ily módon tervezzük további két önkormányzati épület tetőzetének cseréjét.  

Legnagyobb bánatunk, hogy a rendszerváltás óta a kétszer benyújtott szennyvízcsa-
torna rendszerünk megvalósítására nemleges volt a válasz. A környezetünk megóvása, 
és a jövő nemzedék egészséges feltételeinek a biztosítása szempontjából ez lenne a 
legfontosabb (megjegyzem, az EU kiírása szerint már 2015-ben meg kellet volna va-
lósulnia), de a Magyar Falu program ilyen pályázatot ez ideig nem tartalmazott. 

A takarékos, átgondolt gazdálkodásunknak köszönhetően az önkormányzatunk nem 
került adósságcsapdába, így hitelműveleteket nem kellett végrehajtani.  Az adósságkonszo-
lidáció révén a kormányzat segítséget nyújtott a hitelből gazdálkodó és adósságot felhal-
mozó önkormányzatoknak. Nem tudom, hogy ennek a tényszerűsége milyen mélységig 
lett átvizsgálva. A segítség 2000 települést érintett 1200 milliárd forint adósság átválla-
lásával, a jól gazdálkodók (mint mi is) 1176 település között 50 milliárd lett jutalomként 
szétosztva, amely csak a töredéke annak, amelyet az adósságfelhalmozók kaptak. Töké-
letesen érvényesült a kettős mérce. Hihetetlen számomra, hogy kistelepülésekből (4-8 
önkormányzat) létrejött hivatalok, melyeknek a lakosságszáma azonos egy kisvároséval, 
az elismert létszám 7-tel kevesebb (nálunk 10,02 míg egy kisváros esetében 17,6 fő). 

A miniszterelnök úr 2018. évi javaslatára 2019-ben ki lett írva a Magyar Falu 
program, amelynek az a rendeltetése, hogy a vidék, így a kisfalvak népességmeg-
tartó ereje növekedjen. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a jól működő 
közszolgálat, azaz a hivatal, óvoda, iskola, háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat, házi 
segítségnyújtás. A miniszterelnök javaslatával szemben, 2018-ban a tankerület igaz-
gatója a szülői munkaközösség, a település lakói és az önkormányzatok tiltakozása 
ellenére megszüntette a felső tagozatot a „törvényességre” hivatkozva, ugyanakkor 
kisebb tanulói létszámmal más tankerületekben és alapítványi iskolákban a felső 
tagozat működik. Ebben a kérdésben csak emberségről van szó, amely nem volt. Ez 
a cselekedet inkább hasonlít faluromboláshoz, mint annak építéséhez.

Életút

A kritikák és kudarcok után néhány gondolat magamról: 1951. október 31-én 
születtem Sárváron. Általános iskolába Sótonyban jártam, majd a Sárvári Tinódi 
Gimnáziumban érettségiztem. 1973-ban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
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Növényvédelmi szakán szereztem diplomát. Nyugdíjazásomig a nyőgéri és a kámi 
gazdaságban dolgoztam, mint szakirányító. Nős vagyok, két felnőtt gyermekem 
és három unokám van. A polgármesteri feladatomat 1990-től társadalmi megbí-
zatásként végzem. 

Az önkormányzati rendszer legfőbb értéke és vívmánya az igazságos és demokra-
tikus választás. A rendszerváltást követően, településem lakóinak a kérésére indul-
tam el polgármesternek minden választás alkalmán, megmérettetés alapján (kivétel 
2019). A választás, a döntés a település lakóinak a kezében volt, és remélem a jövőben 
is így fog történni. 

Visszatekintve az elmúlt 30 évre én törekedtem arra, hogy településünk lakóinak 
jót cselekedjek, gondjaikat, nehézségeiket megoldjam, legalábbis enyhítsem. Úgy 
érzem, hogy közvetlenül vagy közvetve a községünk lakóit szolgáltam. Megjegyzem, 
ez is a polgármesterek kötelessége és feladata. Ahogy a jelenlegi politikai tendenciát 
látom, a jövőt illetően a polgármesterek és a képviselő-testületek csak bábuk lesznek 
a kormányzat kezében. 

Arra a kérdésre, hogy mit üzenek a kezdő polgármester kollégáknak: mindig 
önzetlenül a települést, annak lakóit kell szolgálni, a saját egoista érdekeket teljes 
mértékben kiiktatni. Ehhez kívánok erőt, egészséget, kitartást, és természetesen 
sok-sok szerencsét.


