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Életút és visszaemlékezés
1953. szeptember 11-én születtem a Zselic szívében megbúvó Bőszénfán, cselédmezőgazdasági szülők negyedik gyermekeként. Középfokú műszaki végzettséggel
rendelkezem. Általános Iskolába szülőfalumba jártam, majd tanulmányaimat Kaposváron és Pécsett végeztem.
Fiatal éveimet a településen aktív személyiségként éltem, tagja voltam a helyi
labdarúgó csapatnak, színjátszó körnek, valamint a fiatalok vezetőjeként rendezvényeket, sportnapokat, kirándulásokat szerveztem. Meggyőződésem, ezen időszak
munkája eredményezte az 1990. évi önkormányzati választáson elért sikeremet, mert
független jelöltként magam mögé utasítottam négy másik jelöltet.
1971-től a VBKM Kaposvári gyárában kezdtem dolgozni, végig járva a ranglétrát, dolgoztam szerkezeti lakatosként, brigádvezetőként, GMK vezetőként, de
ami számomra felejthetetlen időszak volt, az a harmadéves ipari tanulók gyakorlati
munkájának irányítása. Szeretett munkahelyemen 1992. április 3-ig dolgoztam,
mert polgármesterré választásomat követően mellékállásban végeztem ezt a munkát,
majd ettől az időponttól a nyugdíjkorhatár eléréséig főállású polgármesterként irányítottam a települést. Jelenleg ismét tiszteletdíjas polgármesterként dolgozom.
Településünket a rendszerváltás elmaradt faluként érte, szinte minimális infrastruktúrával. Feladat volt bőven, indítottam a vezetékes ivóvíz hálózat kiépítését, részben kiépített portalan utak növelését, teljes falut érintő belvízrendszer
kivitelezését, valamint elkezdtük a járdaépítési programunkat. Bővítésre került
a Krozbár rendszerű telefonhálózat, gázvezeték beruházás megvalósítása, szemét
és szennyvízkezelés megoldása, fiókgyógyszertár és a falubusz rendszer beállítása,
közösségi ház építése, orvosi rendelő teljes felújítása, az egyedi szennyvízprogram végrehajtása, a szélessávú internet kiépítése. Amire nagyon büszke vagyok
és a visszatérő elszármazottak is elismerően nyilatkoznak, az a falu képét jelentősen
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megváltoztatta a temető rendbetétele, az 5 hektárnyi park létrehozása, 2 hektár területű jóléti tó kiépítése, sportpálya és környékének rendbetétele. Zselic egyik legnagyobb turisztikai gasztronómiai rendezvénye a Zselici Tüzeslecsó Főzőkavalkád
idén XX. alkalommal kerül megrendezésre.
Büszke vagyok arra, hogy ezeket az eredményeket elértem úgy, hogy nem kapaszkodtam fel egyetlen párt hajójára sem. A politikában balról vagy jobbról
a megbízható, az emberközpontú, szolgáló politikusokat kerestem. Ezt a tisztséget szolgálatnak tekintem, szolgálom Hazámat és Egyházamat, Családomat
és Barátaimat, az egész Települést. Ez a szolgálat naponta megújított, ehhez adott
a Jó Isten erőt és bölcsességet, hogy ennyi ideig vezethessem szülőfalumat, szeretett
településemet.
A rendszerváltás lendületét meglovagolva hatalmas elánnal kezdte a munkáját
az önkormányzat, illetve bennem a bizonyítási vágy igen magas hőfokon izzott.
Érezni lehetett a településen az emberek lüktetését, vágyát, megindultságát, hogy
szeretnének egy élhetőbb település lakói lenni. A tanácsi időből örökölt bezártság
elementáris erővel szűnt meg, hiszen a településnek volt tapasztalata abban, hogy
a kulturális sportrendezvényekre milyen igény jelentkezik az itt élők köréből.
1991. szeptember 19-én településünk egy nagy adósságot rendezett, konkrétan
az történt, hogy a II. világháborúban elhunytak emlékére egy márványoszlopot
készíttetett, ahova fel lett vésve azoknak a neve, akik a háború poklában a koncentrációs táborok kínjai közt vesztették fiatal életüket. Azok a Bőszénfáról kitelepített
Németajkú (Sváb lakosok) akiknek még élő kapcsolatuk volt a szülőföldjükkel,
mind megjelent ezen a rendezvényen, amely igen megható volt. Ez az aktus egy
olyan kulturális és sport programot indított el, amely a település legnagyobb ünnepe lett, hisz minden év szeptemberének 3. szombatján megemlékeztünk az elhunytakról, így ezt a napot hősök napjának neveztük el.
A környező településekkel karöltve 1993-ban Zselici Ifjúsági Nap elnevezéssel
kulturális és sport napot indítottunk, minden évben más helyszínen, amellyel a négy
településen élő fiatalokat közelebb hoztuk egymáshoz. Számtalan családi est, farsangi mulatság, falunapi rendezvény, gyermeknap, állami ünnepekről való megemlékezés közelebb hozta a település lakóit egymáshoz és bebizonyosodott, hogy tudunk
együtt élni. 2000. szeptember 14-én bekapcsolódtunk Somogy megye gasztronómiai
rendezvénysorozatába, ahol Bőszénfai helyszínen a megjelent csapatok lecsófőző
tudásukról adtak tanúbizonyságot. Ez a rendezvény már annyira felfejlődött, hogy
34 csapat főz alkalmanként, a megjelent vendégek száma 2-3000 fő. Somogy megye,
illetve megyehatáron túl is e rendezvény ismertté tette a települést.
A rendszerváltás adott lehetőséget arra, hogy elkezdjük azt a menetelést is, amely
szebbé, kulturáltabbá és nem utolsó sorban lakhatóvá teszi Bőszénfát. Infrastruktú-
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ra hiányában volt bőven lemaradás, hiszen csak címszavakba jelezve, amit az elmúlt
30 évben elértünk a következők:
ivóvízhálózat kiépítése; település útjainak teljes-körű felújítása, illetve kiépítése; új
járdák kiépítése; támfalépítés; árokburkolás, csapadékvíz elvezetés; téglagyártelepen
ivóvízhálózat kiépítése; kultúrház, volt iskolaépület, ravatalozó, orvosi rendelő teljeskörű felújítása; házasságkötő terem építés; temető rendbetétele, bekerítése, külső
ravatalozó elkészítése, urnafal telepítés; sportpálya, játszótér létrehozása; faluközpontjában majd 2 hektárnyi tó építése; szabadidő park megépítése, ahol 5 hektárnyi
területen 220 db növény ültetése, padok kihelyezése; szemét és szennyvízszállítás
megszervezése; falubusz vásárlás, faluközpont kialakítás.
Az utóbbi pár év azt eredményezte, hogy a településen a teljes infrastruktúra
elkészült, hiszen a gázvezeték rendszer kiépítésre került, egyedi szennyvíztisztító
berendezések felfogják és tisztítják az ingatlanokon keletkezett szennyvizet, valamint a szélessávú internet kiépítése közelebb hozta a településhez a nagyvilágot.
Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódva folyamatosan segítettük a gyermekes szülőket, időseket, gyermekeket várókat, letelepedni szándékozókat, valamint azokat
a fiatalokat, akik középiskolai tanulmányaikat befejezve felsőfokú tanulmányaikat
Magyarország valamelyik főiskoláján vagy egyetemén kezdték meg. Az önkormányzat szociálisan érzékeny volt a helyi emberek nehézségeinek kezelésében, de
elsődlegesen inkább munka felajánlásával próbáltunk több jövedelemhez juttatni
őket. A közmunka programok bevezetésével ismét rendszerbe állítottuk azokat,
akik éltek azzal a káros szenvedéllyel, hogy munka nélkül próbálnak jövedelemhez jutni. Ma már ott tartunk, nehéz közmunkára fogható embert találni, mert
elhelyezkedtek a munka világába. Intézmény hiányában közösen működtettünk
általános iskolát, óvodát, és a volt tanács székhely helyén a körjegyzőséget. Mivel
településünk lélekszámban a legnagyobb volt, ezért a normatíván felüli hozzájárulás nagyon megterhelte az önkormányzatunk költségvetését. Folyamatosan
ÖNHIKI-s települési körbe tartoztunk, de az egyre szigorodó jogszabályok miatt
kisebb támogatásban részesültünk, ami azt eredményezte, hogy már a működéshez is hitelt kellett felvennünk. Az önkormányzatok anyagi konszolidációja után,
valamint az intézmények jobb anyagi támogatása miatt kissé fellélegezve elindulhattunk ismételten a fejlesztések irányába.
A gazdasági válság érzékenyen érintette a települést, hiszen ebben a régióban
az átlag jövedelmek alacsonyak voltak, ezért ez az állapot még nehezebbé tették
az itt élő emberek életét. Megkezdődött a „begubódzás”, a közös rendezvényekről
való elmaradás, illetve egyre nagyobb igények támasztása az önkormányzatunk
felé. Azok a negatív hatások, amelyek országosan is jelentkeztek, hogy a fiatalok
elindulnak az ország belseje felé, majd egy jelentős réteg az ország határát is átlépte,
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egyre nehezebbé tette a település vezetését annak ellenére, hogy a rendszerváltás
óta politikai és pártvillongások nélküli képviselők dolgoztak együtt. Több, mint
100 fővel csökkent a település lélekszáma, jelenleg pár fővel haladjuk meg az 500
főt. Szellemi tőke területén majdhogynem kiürült a település, hiszen azok a fiatalok, akiket éveken keresztül különböző összegekkel támogattunk, hogy segítsük
abba, hogy diplomát szerezzenek, mind-mind több száz kilométerre elköltözött
szülőfalujától. Az anyagi javak továbbra sem nőttek jelentősen, ezért szinte csak
azokat a beruházásokat, fejlesztéseket lehet ma már megvalósítani, amelyhez lakossági önerő nem párosul, vagy a támogatás mértéke 100%-os. A negatív hatások
ellenére azért látszik a fény az alagút végén, hiszen az eladásra szánt ingatlanok
értéke az infrastruktúra fejlesztésének köszönhetően duplájára vagy háromszorosára is emelkedett, új lakók érkeztek a településre, akik jellemzően kész lakóingatlanokat vásárolnak.
Mint minden ember tevékenysége és ereje véges, én azzal a szándékkal álltam be
a 2019.évi választásba, hogy ez a harc lesz a végső. Szeretném megkedveltetni ezt
a munkát több olyan bőszénfai tehetséges fiatallal, aki hasonló elkötelezettséget
érez szülőfaluja iránt, mint én éreztem akkor, amikor számomra teljesen ismeretlen
területre léptem. Összegezve fantasztikus sok munka, lemondás, de nagyon sok
öröm párosult ehhez a munkához, amelyet családom nélkül, támogatóim nélkül
sok-sok jó szándékú ember nélkül nem tudtam volna elérni.
Isten áldja ezért őket, és valamennyi bőszénfai állampolgárt!

