
Életút és visszaemlékezés

1957. augusztus 11-én, Bicsérden születtem. Egy testvérem, nővérem van. Nagyszü-
leink és szüleink is Bicsérden éltek szép és kiegyensúlyozott gyermekkort biztosítot-
tak számunkra. 1975-ben érettségiztem és ez év szeptemberétől a mai napig 45 éves 
folyamatos munkaviszonyom van. 1986-ban főiskolai diplomát, 1988-ban általános 
menedzseri felsőfokú végzettséget szereztem. 

1983-ban megnősültem. Feleségem Bodonyi Györgyi pedagógus, 12 éve a bicsérdi 
általános iskola igazgatója. Házasságunkból 2 gyermekünk született, Krisztián 36 
éves foglalkoztatási szakügyintéző, Zsófia 30 éves, gyógypedagógus. Boldog nagy-
szülők vagyunk, jelenleg egy kislány unokánk van, Emma, aki közel 1 éves. 

Bicsérd ősmagyar, Árpádkori település, Pécstől 16 km-re, a 6-os főközlekedési 
úton érhető el. Lakóinak száma 1050 fő, szorgalmas, dolgos emberek lakják. Sík 
területen fekvő, mezőgazdasággal foglalkozó település. A tiszta, rendezett, virágos, 
kültéri alkotásokkal, szobrokkal díszített, jó színvonalú szolgáltatásokkal rendel-
kező, Mecsek hegység lábánál fekvő község. 

1990. szeptember 30-án Bicsérd község társadalmi megbízatású polgármesterének 
választottak, azóta is a 30 év alatt nem főállású polgármesterként végzem a polgár-
mesteri teendőket. 1989. óta a bicsérdi Faluház vezetője vagyok. 

30 év legfontosabb eredményei és sikerei a következők: 1990 óta a település lé-
lekszáma 250 fővel, egy kis baranyai falu méretével növekedett. Valamennyi intéz-
ményünk épülete felújított, napelemmel ellátott, jól felszerelt. Településünk közös 
önkormányzati központ, 5 település tartozik Bicsérdhez. Az egészségügy területén 
a fogászati központi rendelő Bicsérdre került, 8 település ellátását biztosítja, állan-
dó fogszakorvossal és asszisztenciával. A házi orvosi rendelő megújult, jól felszerelt, 
háziorvos itt élő, a település védőnővel, tanyagondnokkal és házi segítségnyújtó 
szolgálattal rendelkezik. Az óvoda jelenleg van felújítás alatt, az önkormányzati 
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Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

konyhát és a tornatermet, ebédlőt 2 éve újítottuk fel. Útjaink jó állapotúak, hor-
gásztóval, kiállító-rendezvény teremmel, modern könyvtárral rendelkezünk. 28. 
éve működik nálunk a Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep. Legsikeresebb rendez-
vényünk a 20 éve megtartásra kerülő népszerű Burgonya Fesztivál. 

A 30 év alatt sok segítőkész emberrel dolgozhattam együtt. Ha a sokféleség közös 
alapot és célt talál, nagy dolgokat szülhet. Hosszú távra tervezni csak annak érdemes, 
aki a munkája eredményeként a múltnak neki vetheti a hátát, tehát a jövő csupa 
múltból áll. Egy közösségnél nemcsak az a fontos, hogy vannak értékei, hanem 
az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői. Köszönet a munkámat segítőknek, 
barátoknak, kollégáknak, támogatóknak s természetesen Bicsérd Község lakóinak. 
Eredményeinket csak közös összefogással érhettük el.


