
Életút

Molnár Sándor vagyok, Győr-Moson-Sopron megye, azon belül is a Dél-Rába-
köz egyik kicsi településének, Vásárosfalunak a polgármestere. 1948-ban szü-
lettem Beledben. Három éves voltam, amikor meghalt édesapám. Édesanyám 
nem tudta nevelni a két félárva fiát, így öcsém, Zoltán maradt édesanyámmal 
én pedig átkerültem a szomszédos Vásárosfaluba keresztszüleimhez. Öt éves vol-
tam, amikor keresztapám is meghalt, így a szintén megözvegyült keresztanyám 
nevelt. Vásárosfaluban és Beledben végeztem el az általános iskolát. Középiskolai 
tanulmányaimat Oladon állattenyésztő szakon és Csornán végeztem, ahol érett-
ségiztem. 1971-ben nősültem. Vásárosfaluban építettük meg családi házunkat, 
amelyben három gyereket neveltünk fel gyógyszertári asszisztens foglalkozású 
feleségemmel. Feleségem 2003 márciusában tragikus körülmények között – au-
tóbalesetben – vesztette életét. 

Amióta emlékszem, mindig közösségi ember voltam. Gyerekként én voltam 
a falu harangozója, majd a megalakult ifjúsági klub vezetője. Felnőttként tanács-
tag, a hazafias népfront helyi vezetője. A rendszerváltás előtt a falu elöljárója, 
az önkormányzatiság megalakulásával 1990-től folyamatosan immár nyolcadik 
ciklusos polgármesterként vezetem ezt a kicsi, akkor 130 most már 170 fős te-
lepülést. Kezdetektől fogva tiszteletdíjas polgármester vagyok. Nyugdíjazáso-
mig mezőgazdasági vállalkozásomat vezettem. Állattenyésztéssel (tejtermeléssel) 
és növénytermesztéssel foglalkoztunk. Jelenleg a vállalkozást a fiaim viszik tovább, 
az én szakmai segítségemmel.
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Visszaemlékezés

Vásárosfalu a Dél-Rábaköz egyik természeti szépségekben gazdag tájegységének apró 
kis települése. Határában folyik a barbacsi tavat tápláló Keszeg-ér. Ezt a vízfolyást 
a rábaközi településeken élő emberek különféle néven nevezik (Barnak, Keszeg-ér, 
Linkó). Vásárosfaluban a Keszeg-ér neve LINKÓ. (Faluházunkat is erről a kis pa-
takról neveztük el.) A Rába folyó a település határától 4 km-re folyik. Régi medre 
a település határában volt. Az 1965-ös árvíz idején a megáradt folyó visszatért régi 
medrébe. Az árvízvédelmi töltések megépülése előtt Vásárosfalu is, mint sok más 
Rábaközi település is többször került víz alá. Ezek az árvizek meghatározták az itteni 
talaj összetételét is. Vásárosfalu határában jó minőségű, magas aranykorona tartal-
mú rétláp talaj alakult ki. Éppen ez a jó minőségű talaj lett a veszte a természetes 
növénytakaró eltűnésének. Az eredeti természetes növénytakaró színes mozaikját, 
azok sokszínű növény- és állatvilágát fokozatosan felváltotta az egyhangú, nagy 
parcellás, monokultúrás kultúrtáj. A termelőszövetkezetek megszűnésével sem sokat 
változott a mezőgazdasági terület. Néhol a nagy parcellákat kisebbek váltották fel 
és egy tulajdonos helyett 5-6 földhasználó műveli a területet.

Vásárosfalu története a bronzkorra vezethető vissza. Ezt bizonyítják a település 
határában talált edények és pénzek, amelyeket a soproni Liszt Ferenc Múzeumban 
őriznek. Egy homokból előkerült népvándorlás kori csontváz 1500 évről tanúsko-
dik. Azt pedig, hogy már a honfoglalás után is népes volt a település a közel fél 
évszázada előkerült XI. századi sírlelet, nyakperec és S-végű hajkarika is bizonyítja. 
A falu létezését bizonyító első írásos emlék 1381. július 24-ére datálódik. Ekkor még 
Németfalunak említik a települést és az Osl család tulajdona volt. A Vásárosfalu név 
először 1394-ben szerepel Wasarofalw=Vásárosfalu egy Zsigmond korabeli adomá-
nyozási oklevélben, amely egyben már utal a település vásártartási jogára is. A falu 
az Osl családon kívül az Ostfy, Garai, Kanizsai, Nádasdy és Eszterházy családok 
tulajdonában is volt. De volt itt birtoka a csornai prépostságnak is.

1990-ig erre a kicsi Dél-Rábaközi településre az elvándorlás, a népesség fogyása, 
a falu elöregedése volt a jellemző. Az önkormányzatiság megalakulásával, irányítá-
sommal fokozatosan és tudatosan alakult egyre komfortosabbá, szebbé és élhetőbbé 
ez a kis Rábaközi település.

Kezdetektől fogva közös körjegyzőségben, később közös hivatalban dolgozunk 
a környékbeli falvakkal, ahol a központi település a 2009 óta várossá lett Beled. 
A közös hivatal nem korlátozta és nem korlátozhatja önállóságunkat. Saját elkép-
zelésünk alapján terveztük meg a település fejlődését, arculatát. Nem külső segít-
ségre, égi áldásra vártunk, hanem keményen dolgoztunk a célok elérése érdekében. 
Lépésről lépésre, saját ötleteink, terveink alapján, a közösség támogatásával kerestük 
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és találtuk meg a kitörési pontjainkat. Természetesen kihasználtunk minden le-
hetséges segítséget, támogatást és pályázati forrást, amelyeknek segítségével az évi 
költségvetésünket szinte minden évben sikerült megduplázni, de volt olyan esztendő 
is, amikor megháromszoroztuk azt.  

Így a tudatos és folyamatos településfejlesztési munka eredményeként bővült 
a LINKÓ Faluház orvosi rendelővel, könyvtárral, vizes blokkal és büfével. Kiépült 
a földgáz-, telefon-, és szennyvízhálózat. Épült játszótér, közösségi tér szabadtéri ke-
mencével és vizes blokkal, kerékpáros pihenő, megújult a katolikus templom körüli 
tér, a harangláb környéke, új ravatalozó épült lélekharanggal.  Bel- és külterületi 
utakat újítottunk fel, új járdákat építettünk. Vásárosfalu jó minőségű közúton köze-
líthető meg. Biztosított a faluban a kábeltelevíziós és szélessávú Internet szolgáltatás. 
Napelemes rendszert építettünk ki a közösségi házban és 2019-ben egy teljesen új 
evangélikus templomot építettünk. Közösségi épületeinket folyamatosan újítjuk, 
fejlesztjük. Rendszeresen pályázunk az aktuálisan kiírt pályázatokra. Így sikerült egy 
minden igényt kielégítő közösségi teret kialakítani ebben a kis faluban, ahol fedett 
helyen közel 300 embert tudunk leültetni a különböző rendezvényeinken. A LINKÓ 
Faluház mögötti közösségi téren van kemence, játszótér, vizesblokk, hagyományos 
kugli pálya és foci pálya is valamint nagyobb füves terület, amely ideális terület 
a falunapok, fesztiválok megrendezéséhez.

Három határon túli településsel tartunk fent testvértelepülési kapcsolatot. Erdély-
ben Székelyvajával, Kárpátalján Csongorral és Felvidéken Nagymad településekkel. 
Húsz évig rendeztük meg a VÉ-FESZT elnevezésű fesztiválunkat, amely mindig 
többnapos nagyszabású rendezvény volt 1000-1200 fős látogatottsággal. Tavaly szer-
veztük meg helyette a LINKÓ-FESZT kétnapos fesztivált nagy sikerrel. Többek 
között fellépett a Csík zenekar és a Kelemen kabátban együttes is.

A falufejlesztés és a változatos programok hatására 1992 óta megállt a népesség 
fogyatkozása, nőtt a születések és a beköltözések száma. A falu népessége megfia-
talodott, létszáma fokozatosan növekedett. A megüresedett házakat fiatalok vették 
meg és új építési telkeket is ki kellett alakítani. Ezek a változások újabb, másfajta 
szükségletet követeltek az önkormányzattól, amit szívesen teljesítettünk, hiszen 
ez Vásárosfalu jövőjét jelentette. Már 1991-ben álmodtam meg és hoztam létre 
a falugondnoki hálózat elődjét, amit én akkor faluszolgálatnak neveztem. Később 
a falugondnoki hálózat bevezetésekor csatlakoztunk a szervezethez és vezetőségi 
tagként segítem a mai napig is a szervezet működését.  Folyamatosan segítettem 
a régi (tűzoltó egyesület, nyugdíjas klub) és az újonnan megalakult (Vásárosfalu Jö-
vőjéért Alapítvány, Vásárosfalui Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület) civil szervezetek 
munkáját. Hiszem és vallom, hogy egy település életét nem az oktatási intézmények 
száma és jelenléte határozza meg. Egy település akkor képes fennmaradni és fejlődni, 
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ha tiszteli az időseket és gondoskodik a felnövekvő nemzedékről. Ha olyan polgármester 
vezeti a települést, aki képes alázattal, a település érdekében, a képviselőtestülettel együtt, 
a civilekkel közösen szervezni a falu életét, aki azon dolgozik, hogy még kényelmesebb, 
még kulturáltabb, még komfortosabb legyen az a település, amelynek ő a vezetője.

Ezen gondolatok vezéreltek az elmúlt 30 évben és dolgoztam azon, hogy 
Vásárosfalu egy élhető és vonzó kis település legyen, ahol az itt élők nyugodt, esz-
tétikus és kulturált környezetben élhessenek, az ide érkezőknek pedig kellemes fel-
üdülésben legyen részük.  

Polgármesteri, településvezetői tevékenységemért több alkalommal is elismerés-
ben részesültem. (Kemény Bertalan falufejlesztési díj, Győr-Moson-Sopron Megye 
szolgálatáért településfejlesztési tagozatának díja, Falugondnoki szolgálat kitünte-
tése, KÖSZ és a TÖOSZ elismerései)


