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Életút és visszaemlékezés
Zalaerdőd települése a Sümegi kistérségben, Veszprém megyének a Zala és Vas határán fekszik. Lakossága 260 fő.
Annak idején a magam 34 évével a legfiatalabb polgármesterek egyike voltam
a térségben. A feleségem volt zalaerdődi, visszajártunk a szüleihez és gyakran akadt
tennivaló a faluban. Egyebek mellett a vezetékes víz kiépítésében is segítettem,
így kaptam bizalmat a helyiektől. Elsőként létrehoztuk Dabronccal és Hetyefővel
a körjegyzőséget és az iskolát. A kezdetektől társadalmi megbízatású polgármester
vagyok. Győrben építőmérnöki karon végeztem, egy építőipari vállalkozás műszaki
vezetője vagyok, így a fejlesztések nagy részében aktívan kiveszem a részem. Műszaki
segítséget nyújthatok a térség településeinek is.
A kezdetekkor a vezetékes ivóvízhálózat építésével párhuzamosan a kultúrház
vizesblokkja is elkészült, a földgáz vezetését pedig az elsők közt oldottuk meg. Közben elindult az óvoda kialakítása, de a fiatalok a sportpályát is igényelték. Megépült
hozzá az öltöző, azóta immár három évtizede aktív a falu sportegyesülete. Az öltöző
tetőtere szállóvendégeket is fogadhat, aminek a testvérkapcsolatok és a vadászturizmus ápolásában komoly jelentősége van.
Megragadjuk a pályázati lehetőségeket is, így sikerült növelnünk a zöldterületek
nagyságát, de ingatlanfelújításra, -bővítésre is kaptunk támogatásokat. Megszépültek a közterületeink, utat és járdát építettünk, árkokat burkoltunk, elkezdtük
a felszíni csapadékvíz elvezetési programot. Az egyházközséggel összefogva újítottuk
fel a templomot, de szebb lett a plébánia és az egyházi épületek környezete is. Felújí-
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tottuk a hivatal épületét, a temető kerítését, korszerűsítettük a fűtést a kultúrházban
és a kultúrház külső és belső felújítása is megtörtént, valamint az internetelérhetőség
is adott.
A régi tejcsarnok ma közösségi házként üzemel, új buszmegállók épültek és az öblöket
is felújítottuk. A falukép az információs táblák elhelyezésével is javult. A megyében
elsőként Zalaerdőd nyert falugondnoki kisbuszt, amit már többször újra cseréltünk.
Megújult az orvosi rendelő, és játszóteret is avattunk.
A három megye határán fekvő településen továbbra is a lélekszám stabilizálását tartjuk az egyik legfontosabb szempontnak. A sok zöldterület rendben tartása a közhasznú
dolgozóknak is munkát ad, s hogy szívesen végzik, arról az árulkodik, hogy a megyei
virágosítási versenyeken mindig dobogós helyezett a község.
Megszállottság kell ehhez a munkához, bevallom. Én szerencsés vagyok, a hobbim
a település. Fontosnak tartom, hogy az itt élők jól érezzék magukat, ezért pedig kellenek a közösségi programok is. Nagy öröm, hogy huszonnégy éve szoros kapcsolatot
ápolunk a szlovákiai Lakszakállassal.
Az óvoda épülete szintén felújításra került, a homlokzat, tetőszerkezet újult meg.
A temetőben a régi ravatalozó került kibővítésre, a mai igényeknek megfelelően,
hűtővel, vizesblokkal és előtetővel. A bejáratoktól térköves út készült az épületig.
A sporttelepen az öltöző szálló épülete rendezvény teremmel bővült.
A település legnagyobb beruházása a szennyvíz hálózat kiépítése volt, amely hat
környező településsel közösen valósult meg.
A közmunkaprogram segítségével az önkormányzat telephelyet tudott létrehozni,
a falu rendbetartására több gépet és kistraktort tudott vásárolni.
Ezen program keretében további árokburkolások, járda és kerítés építése valósult
meg. A Magyar Falu program segítségével megkezdődhetett a település útjainak
aszfaltburkolattal való felújítása, és az óvodai játszótérépítés, valamint a közterület
karbantartási eszközbeszerzés.
2006-ban érdemes és eredményes munkám elismeréséül a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kaptam.
Minden erőmmel, lelkiismeretesen a közösség fejlődését tartottam szem előtt,
igyekszem munkámat a falu lakosságának érdekében végezni.

