
Életút és visszaemlékezés

Terem község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Dél- Kelet nyírségben találha-
tó, Nyírbátor járáshoz tartozó jelenleg 692 fő lakosú kis falu, néhány kilométerre 
a Román országhatártól.

Mondhatom, hogy nekem szülőfalúm ez a gyönyörű, hatalmas erdőkkel körbevett, 
6000 hektáron elterülő település, hiszen, 1952. július 22-én születtem itt Teremen. Szüle-
im engem és két testvéremet tisztességes, szorgalmas munkára neveltek. Az általános isko-
lát is Teremen végeztem, majd kertész technikusi oklevelet szereztem. Szakmámat 8 évig 
a bátorligeti, majd az egyesült Bátorliget-Terem Tsz. főkertészeként gyakoroltam. Meg-
választásom előtt a kereskedelemben, illetve a vendéglátásban dolgoztam helyben.1973-
ban nősültem, feleségem és 3 felnőtt gyerekem, illetve 5 unokám és 1 dédunokám van. 
Családom minden tagja Teremen él.  A község fejlődése és az itt élő emberek élete, jóléte 
mindig fontos volt nekem. Nagy örömömre szolgál és nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy szerető családom és szeretett községem lakossága támogatásával 1990. szeptember 
30-a óta polgármesterként támogathatom lakóhelyemet, segíthetem az itt élő emberek 
életét, sorsának alakulását. 

A település megválasztásom előtt, közel 20 évig Bátorliget társközségeként műkö-
dött, mely rányomta bélyegét a község fejlődésére. Nagyon nagy elmaradásunk volt 
mind az infrastruktúra, mind szociális, illetve intézményellátottság terén egyaránt, így 
bokros teendők vártak rám. Mivel mindvégig nagy volt bennem a tettvágy, a tenni 
akarás, úgy gondolom, hogy eredményes és sikeres évek állnak mögöttem. Irányításom 
alatt nagyon sok beruházás valósult meg, persze felkutatva és kihasználva a pályázati 
lehetőségeket. Pld. gázvezeték, ivóvízhálózat, belvízelvezető csatornák és a belterületi 
utak megépítése mely szinte 100 %-ban lefedi a települést. Intézményink iskola, óvoda, 
egészségház, kultúrház, községháza korszerűsítése, bővítése, felújítása, bérlakás építés, 
hogy csak a nagyobbakat említsem a megvalósult beruházásainkból. A lakosság szol-
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gálatába létrejött a mezőőrség, a tanyagondnokság, az idősgondozás, a jelzőrendszer, 
biztosított a meleg étel. Megszépült és modernebb lett kis falunk. A lakosság, az itt élő 
idősek és gyermekek támogatását, segítését mindvégig szem előtt tartottam döntéseim 
meghozatalában. Természetesen voltak nehéz és kemény időszakok az elmúlt évek 
során az önkormányzat életében, de a munkatársak, a képviselőtársak, a lakosság se-
gítségével mindig sikerült megoldást találni, együtt, közösen túljutni a nehézségeken. 
Itt is megragadva az alkalmat szeretnék számukra köszönetet mondani, hogy mind-
végig segítettek, támogattak.  Én úgy gondolom tettem a dolgom legjobb akarattal, 
legjobb tudásom szerint és a tőlem telhető legnagyobb igyekezettel az elmúlt években. 
Terveim, elképzeléseim továbbra is vannak a község további fejlesztésére, fejlődésére 
vonatkozóan, pld. belvíz elevezető csatornaépítés III. üteme, Terem- Bátorliget-Nagy-
károly kerékpárút megépítése, a helyi általános iskola teljes felújítása, korszerűsítése, 
Terem-Bátorliget szennyvízhálózat kiépítése, Terem- Nagyfenék turisztikai övezet 
kialakítása és minden, amire lehetőség adódik.

Remélem, hogy egészségem engedi és lesznek pályázati lehetőségek, hogy a ciklus hát-
ralévő részében ezek is mind megvalósulhassanak.


