
Visszaemlékezés

Balatoncsicsó szerepnélküli községként sorvadt a tanácsrendszer igazságtalan falu-
politikája miatt. Így óriási várakozás kísérte a több mint kétezer hasonló gondokkal 
küzdő falu önállóvá válását 1990 szeptember 30-tól

A történelmi pillanat örömét, az önállóság felelősségét beárnyékolta, hogy a rend-
szerváltozást gazdasági nehézségek kísérték, főleg a kistelepüléseken.

A spontán privatizáció, a kárpótlási törvény végrehajtása, a termelőszövetkeze-
tek széthullása miatt keletkezett munkanélküliség behatárolta az önkormányzatok 
lehetőségeit.

A gazdasági nehézségek ellenére teljes ellentmondás, hogy az önkormányzati rend-
szer működését, annak fontosságát az első szabadon megválasztott kormány vette 
az elsődleges célok közé, komolyan gondolva az önkormányzatiságot.

A legtöbb megpályázható forrás és a községek részére alanyi jogon járó támogatá-
sok összege 1990-1994 között volt elérhető a legmagasabb összegben.

Községünk 1990-ben egy minden évben csökkenő lakosságszámú, fiatalok 
által szinte alig lakott, gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező kis tele-
pülés. A ciklus képviselő-testülete elfogadott - egy a település méretéhez képest 
nagy ívű - falumegújító programot, melyet három választási ciklusban sikerült 
is megvalósítani.
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A meglévő belterület ingatlanjainak 25 %-át meghaladó területen pályázati támo-
gatással lakótelkeket alakítottunk ki, melyet kedvezményes áron, akár önkormány-
zati kamatmentes kölcsön igénybevételével vásárolhattak meg, a kölcsön finanszí-
rozási alapját az értékesített telkek bevétele adta.

Tervünk megvalósítását elősegítette, hogy a Nivegy-völgyi falvak Óbudavár, 
Szentjakabfa, Szentantalfa, Tagyon Balatoncsicsó községek 1992-1993-ban megvásá-
rolták és felújították, általános iskola céljára, a községben található irodaépületet.

1993. szeptember 1-jén elindulhatott az 1-8. osztályos német nemzetiségi általá-
nos iskola, mely később zeneiskolával bővült. Így 27 éve Magyarország legkisebb 
települése Balatoncsicsó, ahol német nemzetiségi általános iskola működik.

Önkormányzatunk sajnos sok hasonszőrű településsel együtt a valamikori közös 
tanácsi vagyonból nem sok mindent kapott meg. Óriási teherként 101 km-nyi külte-
rületi utat és egy teljesen elhanyagolt XIII. századbeli templom-romot. A gyönyörű 
kilátással bíró rom-templom a térség szimbóluma lett, az öt község élni akarásának 
jelképe, a templom részleges felújításra került.

Turisztikai, egyházi programokkal, közösségi rendezvényekkel működtettük, a kul-
turális és kulináris attrakciókkal elértük, hogy egyre többen keresték fel térségünket.

Az érdeklődők közül jó néhányan itt telepedtek le, közösségi rendezvényeink, 
jól működő közös intézményeink, vendégszeretetünk és természetesen nagyon sok 
munka által településünk megfiatalodott, a lakosságszám évről-évre nőtt, egyre töb-
ben laknak szőlőhegyeinkben, élővé vált a több mint 300 pincés épület, több ezer 
földrészletet magába foglaló közel 1290 hektár külterület.

Jelenleg az állandó lakosságszám kb. 260-270 fő, ennek 37-40 %-a 18 év alatti, 
a nyugdíjasok száma alig 15-17 %, mindezek a mutatók 1990-ben 186 lakosból közel 
50 %-a nyugdíjas, a 18 év alatti korosztály alig 10-12 %-a volt.

Visszatekintve a lassan lepergő három évtizedre, minden kormányzat alatt voltak 
a kistelepülések számára kedvező és kedvezőtlen döntések. Talán itt értékelődik 
fel igazán a kistelepülési polgármesterek szerepe, hogy kevés saját pénzeszközzel, 
ötlettel, kezdeményezésekkel tompítsák a sokszor szakmailag nem igazán indokolt 
intézkedéseket, jogszabályokat.

A kialakított önkormányzati rendszer kialakulása lehetőséget biztosított arra, 
hogy a helyi közösség által megfogalmazott célokat akár több ciklus alatt végre-
hajtsa az önkormányzat.

Lehetőség nyílott és nyílik a közösség építésére, mely rendkívül fontos és ebben 
rendkívül szép eredményeink vannak.

Az elmúlt 30 év talán legnagyobb sikere, hogy felelős gazdálkodással, a település lehe-
tőségeit behatároló hitel felvételre nem volt szükség. Így sikerült egy szemre is tetszetős, 
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vonzó településképet kialakítani, tevékeny és sikeres civilszervezetekkel és szorgalmas 
családokkal karöltve.

Amiben részünkre mindenképp segítség kell a jövőben, hogy a Balaton közelsége 
miatt egyre drágább ingatlanok megvételére a helybeli fiatalok is esélyt kapjanak, 
mert nem lehet cél, hogy üdülő faluvá váljunk, ez sajnos néhány kivétellel nagyon 
jelentős probléma a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein.

Alig 100 település, ahol 1990-től megszakítás nélkül dolgozik a polgármester, 
különös érzés köztük lenni, hibáinkat, emberi gyarlóságainkat választóink minden 
egyes alkalommal szembe állították azzal, hogy működésünk során döntéseinkkel 
a köz javát szolgáltuk-e, köszönet érte

Minden egyes választáskor elnyerni egy közösség bizalmát felemelő és felelős-
ségteljes feladat, hisz a kis lélekszámú településeken a polgármesternek nincs kabi-
netje, szakértője, referense, első vonalban próbál sok mindent megoldani, egyedüli 
felelősséggel.

A sikeres munkához ezernyi köszönet családomnak, feleségemnek és a már négy 
felnőtt gyermekemnek, akik támogattak és bíztatást adtak, hogy mindig újult és meg-
újult erővel tegyünk szeretett szülőfalumért, Balatoncsicsóért és szűkebb térségéért.


