
Életút és visszaemlékezés

1956-ban születtem Debrecenben. Szüleim, még gyermekkoromban határoztak úgy, 
hogy máshol próbálnak szerencsét és alakítják ki életterünket. Baranya megye egy 
kis községébe Sámodra költöztünk. Azóta itt élek, itt alapítottam családot. 

Pályaválasztásom a villanyszerelői szakma elsajátítására irányult. Későbbiekben 
leérettségiztem. A gyakorlati tapasztalat megszerzésének helyszíne, illetve a munka-
helyem is, a helyi Közös Út MGTSZ volt, amíg meg nem szűnt. Sajnos a TSZ-ek, 
mezőgazdaságok megszűnése sok embernek egyet jelentett a munkahelye elvesz-
tésével. Mindez elsősorban a növénytermesztésben és állattenyésztésben dolgozó 
szakképzetlen munkaerőt érintette.  

34 éves voltam, amikor a családom és a helyi közösség bíztatására elindultam 
az önkormányzati választásokon a polgármesteri tisztségért.

Nagyon magaménak érzem Tamási Áron következő sorait:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk”
Az én világom itt van, itt vagyok otthon. 

Néhány gondolatot a faluról:
Sámod Baranya megyében az Ormánságban találtató, 180 fős, kétutcás kisfalu. 
A községben vegyesbolt, italbolt üzemel. Az orvosi ellátást helyben a körzeti or-
vos látja el. A környező 4 falu működtetését helyi önkormányzati kirendeltség 
biztosítja, melynek központja Sámod. A falu utcaképe szép, jellegzetes tornácos 
házakkal. Spotpályája, művelődési háza a környéken a legkorszerűbbek közé tar-
tozik. A szépen felújított református templom és az előtte elhelyezett Rigó Ist-
ván szobrászművész világháborús emlékműve az emlékezés színtere. A település 
1996-ban nagy örömünkre elnyerte a „Kulturált Településért” díjat, amit a Ba-
ranya Megyei Önkormányzat ítélt meg nekünk. Mindig törekszem a pályázatok 
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és a saját erőnk által nyújtott anyagi lehetőségek kombinációjának megtalálására, 
s annak optimális, felhasználására az aktuális fejlesztések, különböző falu prog-
ramok megvalósítása érdekében.

Eredményink melyekre büszkék vagyunk: infrastruktúra fejlesztések: járdák 
és az országút teljes megújítása, tovább építése, mely egyben a „zsák település” 
megszűnésünket eredményezte; belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonst-
rukciója; vezetékes víz bevezetése valamint a szennyvízhálózat kiépítése minden 
háztartásban; vezetékes gáz bevezetése; EU elvárásoknak megfelelő, többféle spor-
tolásra is lehetőséget adó sportpálya és játszótér megépítése; buszmegálló felújítása; 
közvilágítás korszerűsítése, energiatakarékos világítórendszer felszerelése; temetőhöz 
vezető földes-út térköves úttal való ellátása, amely gépjárművel történő közlekedésre 
is alkalmas; ravatalozó épület felújítása, urnafal létrehozása, a bejáratra új egyedi 
kivitelezésű kapu került felhelyezésre; szervezett szemétszállítás beindítása, szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetése; munkahelyteremtő beruházás megvalósítása érdekében 
egy meglévő épület átalakítása, annak teljes körű felújítása; egészségügyi és a szoci-
ális alapellátás: a háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat egy teljesen átalakított és 
felújított épületben működik, ami korszerű orvosi műszerekkel felszerelt; művelődési 
ház, könyvtár kialakítása egy régi épületből és becsatlakoztatása a megyei ellátó-
rendszerbe; turisztikai célú szálló megépítése; pihenőfilagória és kültéri kemence 
építése a helyi közösségi élet erősítése érdekében; utcanév táblák, információs táblák 
kihelyezése; szabadtéri színpad megépítése.

A közösség hagyományőrző rendezvényei: falu nap, idősek napja, nőnap, gyer-
meknap.

Amire a legbüszkébb vagyok: 
Azt gondolom, semmi nem minősíti jobban egy polgármester munkáját, mint, az, 
hogy ciklusról ciklusra bizalmat kap a falu polgáraitól. Azok közé tartozom, akik 
1990 óta látják el ezt a tisztséget. 

Olyan értékeket képviselek, ami véleményem szerint örök érvényű, mint 
a becsület, az elfogadás, segítségnyújtás, hitelesség, a munka értékteremtő ereje. 
Ezekben az értékekben hiszek. Erre neveltem a gyermekeimet is. Eszerint élem 
az életem, és eszerint cselekszem. Ettől vagyok hiteles a családom és a választóim 
szemében egyaránt. 

2oo6–ban a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemrend Kereszt kitüntetését kaptam 
munkám elismeréseként. Elhivatottságom, a település iránti lojalitásom, azóta is 
töretlen.  Ahhoz, hogy ezen az úton maradhattam és mindez megvalósulhatott 
köszönettel tartozom családomnak, első sorban feleségemnek, akik mindvégig 
mellettem álltak és állnak ebben a „kötetlen” munkarendben. Köszönetet mondok 



Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

korábbi és jelenlegi képviselőtársaimnak, akik szintén azért munkálkodnak, hogy 
minél élhetőbb legyen ez a kisfalu. Nem utolsó sorban köszönet azoknak az elhi-
vatott embereknek, akik lelkesen végzik munkájukat a közösség és a falu érdekeit 
szem előtt tartva.


