
Életút és visszaemlékezés

Fukszberger Imre Lóránt vagyok. 1960. február16-án születtem Szombathelyen. Édesapám 
Fukszberger Imre, Mindszenty hercegprímás, Anna húgának a fia. Édesanyám Csapó Irén, 
Csapó Oszkár kántortanító leánya. Általános iskolát Csehimindszenten végeztem, majd 
a Győri Czuczor Gergely Bencés gimnáziumban érettségiztem 1978-ban. 

Sikertelen főiskolai felvételi után dolgozni mentem az Aszfaltútépítő Vállalat Veszp-
rémi Főépítésvezetőségére. Két évig fizikai munkás voltam, két évig raktárvezető eköz-
ben Budapesten a Kvassay Jenő Út és Hídépítő szakközépiskola esti tagozatára jártam. 
Az iskola ideje alatt főnökeim először, művezetőnek neveztek ki, majd aszfalt keverőte-
lep vezetője lettem. Szakközépiskola érettségi után útépítő technikus végzettséget sze-
reztem 1987-ben. A vállalatnál többszörös kiváló dolgozó kitüntetésben részesültem. 
Itt munkásszállón laktam, hétfőn mentem és pénteken jöttem haza.

1988 decemberében megnősültem, feleségem Varga Magdolna, aki a Csehimindszenti 
Óvoda vezetője volt. 1989. május 1-től a Csehimindszenti Községi Közös Tanács 
GAMESZ-ának vezetője lettem. 1990-ben polgármesternek választott szeretett falum. 
1991-ben megszületett Botond fiam. 

Visszaemlékezés

Csehimindszent Vas megye déli részén található, egyenlő távolságra Szombathelytől, 
Sárvártól és Zalaegerszegtől. Lakosság száma 379 fő. 

Ma a 8 osztályos iskolát a KLIK működteti.  Három éve az önkormányzat és a KLIK 
pályázataival kívül-belül felújítottuk a XXI. század elvárásainak megfelelően. Óvodánk 
egy csoporttal működik, felújítását ez év januárban kezdtük és szeptemberre teljesen 
felújítva várja a gyerekeket. Látványos szép falu központot alakítottunk ki, amelynek 
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Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

egyik látványossága az 1992-ben felállított Mindszenty szobor. Templomunk külső-
belső felújításával, a templomtérrel, a keresztúttal nem csak szabadtéri hangversenyeknek 
adunk helyet, de vonzóvá tettük a hozzánk látogató zarándokoknak és turistáknak egy-
aránt. 2010-ben kiépítettük a szennyvízhálózatot és a modern biológiai szennyvíztisztító 
telepet. 

Pályázatokkal felújítottuk, múzeummá alakítottuk Mindszenty bíboros szülőházát. 
A ház előadásoknak és rendezvényeknek is helyszíne, ahová szívesen járnak a falubeliek 
és a zarándokok, kiknek évről-évre nő a száma. Sokan leróják tiszteletüket falunk vi-
lágszerte ismert szülötte előtt. A harminc év teendői közül én ezt tartom legnagyobb 
eredménynek. Településünkön megy át a Mária út, így elmondhatjuk, hogy zarándok 
falu lettünk. 

Természetesen rengeteg pályázat és takarékos gazdálkodás révén sok egyéb más 
is történt településünkön, a teljesség igénye nélkül: építettünk járdát, újítottunk 
fel ravatalozót, közvilágítást korszerűsítettünk, iskolai napközis melegítő konyhát 
fejlesztettünk, orvosi rendelőt bővítettünk, utcákat aszfaltoztunk, támogattuk a 
népi hagyományokat őrző csoportjainkat, elhanyagolt zártkerteket tisztítottunk. 
Így került tulajdonunkba Mindszenty hercegprímás szüleinek, ingatlanának fele, 
ahova őshonos gyümölcsfákat telepítettünk és ahol együtt szüretelhetünk, bográ-
csozhatunk, de kirándulóknak sátor helyet is biztosítunk. Kultúrházunkat is a mai 
igényeknek megfelelően felújítottuk. 

Harminc éves munkásságom alatt minden választáson csak a realitásoknak megfelelő-
en, megvalósítható a településhez illő fejlesztéseket ígértem. Nagy figyelmet fordítottam 
a közösségi összefogásra. Igyekeztem mindig jó példát mutatni. Minden közösségi ren-
dezvényből a családommal együtt kivettük és kivesszük a részünk. 

Úgy gondolom, hogy aki polgármesternek indul, a mögött legyen egy biztos családi 
háttér, mert a tisztességgel végzett munka a településért, a közért sok időt vesz igénybe. 
Fontosnak tartom, hogy a képviselő testület is egyetértsen, támogassa a polgármester 
elképzeléseit, persze a polgármester is fogadja el a testületi tagok javaslatait. A kölcsönös 
munka, az egyetértés viszi előre a település jövőjét. Mindenképpen sokszor ki kell kérni 
a lakosság véleményét, nem csak a kötelező közmeghallgatások alatt. Úgy gondo-
lom lényeges, hogy a polgármester sok időt töltsön a településen a választó polgárai 
körében. 

Fárasztó szép évek vannak mögöttem. Gyorsan eltelt munkával teli napok, melyekbe 
mindig belefért a családom összetartása és a falunk képviselete minden szinten. 2002-
től a Vasvári járás önkormányzatainak mindenkori társulásának az elnöke vagyok, 
a Mindszenty társaságnak pedig az egyik alapító tagja. 

Büszke vagyok a Vasi Hegyhát egyik legszebb településére, Csehimindszentre! 


