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Életút
1962. június 1-én születtem, apai és anyai ágon is tősgyökeres kónyi vagyok. 1980ban a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem,
majd a mezőgazdasági technikus végzettséget is megszereztem. 1980-ban a kónyi
Haladás MGTSZ -nél kezdtem dolgozni, ez volt első és egyetlen munkahelyem
tanácselnökké majd polgármesterré választásomig. 1985-ben lettem a helyi községi
tanács tagja, majd 1990. március 1-étől a Kóny Községi Közös Tanács Elnökének választottak meg. 1990 októberében az első szabad önkormányzati választáson lettem
a település polgármestere, és azóta még 7 alkalommal kaptam bizalmat Kóny község
lakosaitól e megtisztelő feladat ellátására. 1994 és 2014 között a Győr-Moson-Sopron
Megyei Közgyűlés tagja voltam, és itt is mindig igyekeztem a kónyiak érdekeit képviselni. 2004-ben érdemes és eredményes munkásságom elismeréseként a Magyar
Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét vehettem át.

Visszaemlékezés
Kóny község a 85-ös főútvonal, az M85-ös gyorsforgalmi út és a Győr-SopronEbenfurti vasút vonal mellett fekszik, Győrtől 25, Csornától 10 kilométerre. Napjainkban 2700 lakosa van, és a környék azon kevés települései közé tartozik, ahol
a lakosságszám 1990 óta nem csökken, hanem szolidan, de folyamatosan növekszik.
A település rendelkezik minden olyan infrastruktúrával és szolgáltatással, ami egy
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ekkora lélekszámú községben alapvetően szükséges, és erre alapozva Kóny nagyon
komoly fejlődési potenciállal rendelkezik. Nyugodtan ki merem jelenteni, hogy
Kóny nemcsak gazdag múlttal és szép jelennel, de kecsegtető jövővel is rendelkezik.
A Kóny gesztorságával 2013 óta működő Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz
összesen 5 település tartozik, mely a Rábaköz legnagyobb lakosságszámú közös hivatala, míg Kóny Csorna után a Csornai Járás második legnagyobb települése.
Településünkön nagyon fontosak a hagyományok, melyek közül a régieket igyekszünk megőrizni, de mindig törekszünk arra, hogy újakat teremtsünk. A kónyi
bika legendája országosan ismert, ugyanúgy, ahogy táncunk, a kónyi verbunk is.
Ezek emlékét modern, szórakoztató rendezvényeinken őrizzük meg, például a Kónyi
Bikafesztiválon és a Majálison. Ugyancsak szép hagyománnyá nőtte ki magát a környéken elsőként kezdeményezett Falunap, melyet 2019-ben már harmincadik alkalommal rendeztük meg, és az évek folyamán megyei jelentőségű eseménnyé nőtte
ki magát, élő koncertjeivel akár több ezer embert megmozgatva. De ezen kívül is
egész évben gazdag színes programot, érdekes rendezvényeket igyekszünk nyújtani
a helyieknek. Nemzeti ünnepeinkről községi ünnepségeken emlékezünk meg,
nagyon kedveltek és komoly látogatottságúak egyéb, rendszeres programjaink is.
A Gyereknap, a Kónyi Táncdalfesztivál, a Vakációsirató, a Sportnap, az Egészségnap,
és az Őszidő rendezvény mind elengedhetetlen részei községünk életének.
Kóny község fejlődése infrastrukturális szempontból is impozáns volt az elmúlt
harminc évben, ezek közül tényleg csak a leglényegesebbeket emelném ki, hisz a teljes történet szétfeszítené ezeket a kereteket, és azokkal egész könyvet lehetne megtölteni. 1992-ben 1000 négyzetméteres, modern sportcsarnokot építettünk Kónyban,
mely azóta is szolgálja a helyi és környékbeli sportolni vágyókat nem lévén hasonló
méretű csarnok a környéken. 1994-ben összefogva a térség többi településével kiépítettük a telefonhálózatot, mely azóta természetesen szélessávú internethálózattá
bővült, hiszen a 21. században már az is elengedhetetlen része az emberek életének. 2000-ben a gázhálózat, 2002-ben a csatornahálózat kiépítését szerveztük meg,
így teljessé vált a település közműhálózata.
A 1990-es évek elején kezdtük meg új építési telkek kimérését a település határában. Ezekből az azóta eltelt időszakban közel 300-at értékesítettünk, és ennek eredményeképpen egy új településrész jött létre. Jelenleg lényegében elfogytak
az önkormányzat által értékesíthető telkek, ezért éppen újak kialakítása van folyamatban. Ugyancsak a 90-es évek elején – és ugyancsak elsők között - alakítottuk ki
a helyi Idősek Napközi Otthonát, melyet később a Kóny gesztorságával létrehozott
és az elnökletemmel működő Szociális Feladatokat Ellátó Társuláshoz integráltunk.
A társulás ellátási területéhez jelenleg 22 település tartozik, melyekben családsegítést, gyermekjóléti feladatokat és idősellátást végzünk. E sokrétű és rendkívül
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fontos tevékenység magas színvonalú ellátásának köszönhetően önkormányzatunk
két alkalommal nyerte el az „Idősbarát Önkormányzat” megtisztelő címet. 2010ben a környéken elsőként létesítettünk családi bölcsődét, mely két csoporttal azóta
is a legkisebbek rendelkezésére áll, és könnyebbé teszi a munka világába visszatérni
szándékozó szülők életét.
1990-ben a település útjainak 90 százaléka kavicsos volt, innen jutottunk el napjainkra odáig, hogy minden út szilárd burkolatú lett, de természetesen ez a munka soha
nem állhat meg, így útjainkat folyamatosan pályázati, de leginkább saját forrásokból
újítjuk fel. 2004-ben a település mértani központjában lévő kihasználatlan terület
új funkciót kapott, ott szabadidőparkot létesítettünk 4 sportpályával, látványtóval.
Ez a terület azóta is folyamatos fejlesztés alatt áll, új pavilonokat, kiváló minőségű
utakat, járdákat kapott, hogy minél tovább szolgálhassa a kikapcsolódni, sportolni vágyó kónyiakat. Az elmúlt évtizedekben megújultak meglévő köztereink, középületeink, illetve újakat is építettünk. 2009-ben teljesen felújítottuk a Tündér-tavi
Óvodát, 2011-ben Faluházunk ugyancsak teljes felújításon esett át, és azóta IKSZTként (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) működik. 2012-ben egy régi, romos,
de egyébként igen szép épületet mentve meg Tájházat alakítottunk ki, melynek kiállítási anyagát a helyi lakosok féltett régi tárgyaikból adták össze, és állománya adományokból azóta is bővül. 2018-ban 16 hektáron ipari területet, a régi sportpálya helyén
pedig piacteret alakítottunk ki, ahol főképp a helyi őstermelőkre számítunk.
Ahogyan azt már említettem, a fejlesztések mellett hagyományaink ápolását is
fontos feladatnak tartom. 2016-ban Szalánczy Zsolt alpolgármester úrral képviselői
keretünk felajánlásával gyűjtést kezdeményeztük az önkormányzati tulajdonú temetői kápolna lélekharangjára. A lakosság adományaival elkészült a harang, melyet személyesen Ferenc pápa áldott meg, amikor alpolgármester úrral fogadott bennünket
római audienciáján. 2019-ben községünk nagy szülötte, Fejérkövy István esztergomi
érsek, királyi helytartó emlékére domborművet állítottunk. De a település történetének régmúltjának felderítését és megismertetését ezen kívül is rendkívül fontosnak
tartom, és teszünk is érte. 2008-ban Szemelvények Kóny múltjából I. 2014-ben
Szemelvények Kóny múltjából II. 2019-ben pedig Kónyi Falunapok emlékei címmel készítettünk helytörténeti kiadványokat. Az évente háromszor megjelenő Kónyi
Kisbíró című lapban ugyancsak rendszeresen kutakodunk községünk múltjában,
de a jelen érdekességeiből is bőven mutatunk a helyieknek.
Vezetésemmel, önkormányzatunk és a lakosság támogatásával, az elmúlt években,
évtizedekben településünkön nagy fejlesztések valósultak meg, leraktuk egy modern,
21. századi európai falu alapjait.

