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Életút és visszaemlékezés
1957 januárjában születtem Tomoron, református szegény paraszt családban második gyermekként. Szüleim, bátyámmal együtt szerény körülmények között neveltek
minket. Halálukig Tomoron éltek, mint ahogyan bátyámmal én is családostól ma is
itt élünk. Ez a 63 év sok szép emlékkel és kevés keserűséggel telt el.
Általános iskolai tanulmányaimat helyben, majd ezt követően a Miskolci Gépipari
Technikumban végeztem el. Fiatalon kezdtem dolgozni: 1975-től – amíg egészségügyi állapotom engedte – 2006-ig a jelenlegi Magyar Közút elődjeinél dolgoztam,
ahol a szakmának is megfelelve több szakirányú végzettséget szereztem.
1978-ban megnősültem, majd ezt követően bevonultam határőrnek. Feleségemmel nagy szeretetben élve 1979-ben lányunk, majd 1981-ben fiunk született. A még
akkor élő szüleink segítségével építkeztünk és alakítottuk ki családi fészkünket –
ahol azóta is élünk.
A sok nehéz napi munka mellett jutott idő az egyéb társadalmi feladatokra is.
1981-ben megalapítottam a Tomor- Lak Községek Sportegyesületét, amelynek
2016-ig elnöke voltam sok-sok felejthetetlen szép emlékkel együtt. A közéleti tevékenységemet, mint községi elöljáró 1985-ben kezdtem, majd a szabad választásoktól, 1990-től a mai napig a település polgármestere vagyok. Mint már említettem
a 63 év mindennapjai a család és családi gazdaság, a közélet számos élménnyel
és emlékkel ajándékozott meg. Feleségemmel, akivel 42 éve élünk együtt hoztuk
létre és alapítottuk meg a jelenlegi családi gazdaságunkat, ahol a család minden
tagja, köztük a született három unokám is tevékenykedik.
A település élete nagy utat tett meg a hosszú évtizedek alatt. Születésemtől, amikor még több mint 600 lakosa volt a településnek, boldogan szövögették életüket
a szorgalmas emberek. Akkor még senki sem gondolta, én sem, hogy mára 220 fő
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lakosa lesz Tomornak. Nagyon keserű érzés volt ezt átélni. De ettől függetlenül
a kezdetektől és a megnyílt lehetőségektől szinte minden, ami a településnek kell
és szükségszerű, megvan. A közművesített utcák, járdahálózat, a ma is még működő egyházi óvodával, játszótérrel, Tomori Pál térrel és szoborral, a szépen rendben
tartott temető, a település valamennyi egyházi kápolnája és temploma megújult,
mely nagy büszkeséggel tölti el az itt élő lakosok életét.
Közben tervezgetjük napjainkat és amennyire lehet a jövőt.
Bízva a sors és a jóisten akaratában, áldásában.

