
Életút

1961-es születésem óta börcsi lakosnak mondhatom magam. Ide jártam iskolába, 
itt ministráltam, itt lettem tagja a helyi ifjúsági közösségnek és a focicsapatnak is. 
Azt gondolom a fenti tény többnyire előnyt jelentett a későbbi önkormányzati mun-
kámban.  A hetvenes évek végén Győrben a Hild József Építőipari Szakközépben 
érettségiztem, majd helyezkedtem el a kivitelező építőiparban. Az 1983-as sorkatonai 
bevonulásomig különböző munkaköröket betöltve éltem a kor ifjúságára jellemző 
életet. Leszerelésem után óriási változás jön az életemben. Az éppen átalakuló köz-
igazgatás építési szakembereket keres és talált. 1986-ban megnősülök, építkezés, 
majd három gyermek. Az 1990-es év nem könnyű. A rendszerváltás feszültségekkel 
telített világában a korábbi „hatalom” mindennemű képviselője minimum gyanús. 
Hosszú unszolás után elválalom a jelöltséget, ami ellenjelölt hiányában gyakorlatilag 
a polgármesterséget is jelentette egyben. A megalakuló testület hatalmas, de földön 
járó tervekkel áll neki átformálni a mi kicsiny helyi világunkat. Az első kilenc évben 
még az építési előadói állásom megtartásával, azután pedig már főállásban próbá-
lom koordinálni ezt a sokszor nem egyszerű, de mindenképpen izgalmas és szép, 
kihívásokkal teli tevékenységet.

Visszaemlékezés

Településünk Győrtől mintegy 10 kilométerre nyugatra, a Rábca partján, gyönyörű 
táji környezetben, egy a kisalföldi sík tájból  6-8 m-t kimagasló homokdombon he-
lyezkedik el. Ez a természeti képződmény évezredek óta mindig mentsvárat jelentett 
az itt élő embereknek a Rábca és a Duna árvizei elől. Halászó és vadászó őseink 
igazán a Rába/Rábca 19. század végi szabályozása után tudtak csak eredményesen 
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foglalkozni a föld megművelésével. A falu határának mintegy felét több évszázadon 
keresztül előbb a Zirci apátság, majd a Győri püspökség tulajdonolta. Az 1945-ös 
földosztás után sok apró gazdaság jött létre, melyek próbálkoztak ugyan, de végül 
győzött a TSZ, ami aztán élt pár évtizedet.

Községünk a hatvanas években kezdődő összevonások eredményeként mintegy 10 
év alatt közigazgatási, egészségügyi és oktatási területen Abdával, míg mezőgazdasági-
lag Öttevénnyel került összevonásra. A kistelepülési létünknek köszönhetően minden 
esetben a másodhegedűs szerepe jutott a községnek. A lakosság létszáma a hatvanas 
évek elejéig szépen gyarapodott, de azután a következő 3 évtizedre rányomta bélyegét 
a jövőkép nélküliség. Az 1100 főből, a kilencvenes évek közepére alig haladtuk meg a 
900 főt.  Az országban lezajló gazdasági és társadalmi folyamatoknak, valamint Győr 
város rendkívüli vonzerejének köszönhetően lassan változni kezdett a helyzetünk. Egyre 
többen láttak lehetőséget a nyugodt és gyönyörű táji környezetben, a nagyváros közelsé-
gében, a rendezett településképben, a környezethez képest kedvező ingatlanárakban és a 
civil szervezeteink közösségkovácsoló erejében. A mára 1360 főre gyarapodó lakosságunk 
egy két csoportos óvodát és egy négy osztályos iskolát tudhat magáénak. A legfontosabb 
szolgáltatásokat ugyan biztonsággal tudjuk nyújtani az itt élőknek, de Győr közelsége 
mindig is óriási lehetőséget kínált a magasabb szintű ellátások igénybevételére.

Igen, nálunk is megtörtént mindaz, ami a legtöbb településen: utat aszfaltoztunk sok 
ezer m2-t, járdát építettünk és újítottunk fel több ezer folyómétert. Építettünk Rábca-
hidat, szennyvízcsatornát, gázvezetéket, buszmegállót és kábeltévé hálózatot.  Falaztunk 
ravatalozót, óvodát, orvosi rendelőt, hivatali épületet, műhelyt, sportöltözőt, kultúr-
házat, rendezvényudvart és tűzoltó szertárat. Felújítottuk a temetőt, az iskolát, a közvi-
lágítási hálózatot, a sportpályát és az aszfaltos kispályát. Létesítettünk emlékműveket 
és emlékhelyeket. Nyitottunk négy új utcát, építési telkeket közművesítettünk. 
Külhoni kapcsolatokat teremtettünk és éltetünk.  Széppé és rendezetté tettük kör-
nyezetünket, füvesítettünk, virágosítottunk és megpróbáljuk mindezt közös erővel 
fenntartani és megbecsülni.

De ami talán mindennél fontosabb: Tudunk és akarunk egymásért, a közösségeinkért 
tenni és dolgozni. Civil szervezeteink tevékenységüket tekintve ugyan sokrétűek, de 
mindenki a legfontosabbnak a falu egészének a szolgálatát tekinti. Sikerült kialakítanunk 
és remélhetően hosszú távon fentartanunk egy olyan közeget, ahol minden szereplő 
önzetlenül, politikamentesen, egyéni érdekeit háttérbe szorítva dolgozik a KÖZÖSSÉG 
boldogulásáért és sikeréért.
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