
Életút és visszaemlékezés

1958. március 28-án születtem Nógrádmegyerben. Édesanyám neve Szerémi Má-
ria. Az általános iskolát Nógrádmegyerben végeztem, majd 1972-ben kezdtem meg 
a középszintű tanulmányaimat a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban épí-
tőipari tagozaton. A gimnázium befejezését követően az első munkahelyem 1976 
és 78 között a Szécsényi Járási Hivatal volt, ahol műszaki előadóként dolgoztam, 
majd ezt követően a Nógrád Megyei Vendéglátó Vállalatnál voltam beruházási 
előadó, műszaki ügyintéző. Ezen időszak alatt szereztem építész technikusi képe-
sítést. 1983 és 84 között a szécsényi II. Rákóczi Ferenc TSZ alkalmazottja voltam 
meliorációs ágazatvezető beosztásban. Ezt követően 1990 szeptemberéig egyéni 
vállalkozóként dolgoztam, mikor is megválasztottak Nógrádmegyer polgármes-
terévé. 1990 óta minden önkormányzati választáson elindultam és sikert értem el, 
jelenleg is a település polgármestere vagyok. 

Az eddigi hivatali időm alatt a jelentősebb beruházásokat emelném ki. Kiépítésre 
került az ivóvízhálózat, a gázvezetékes rendszer, a vezetékes telefon és kábeltévé há-
lózat, valamint a mobiltelefon használathoz szükséges torony építése is megvalósult, 
így mindhárom szolgáltató lefedettsége megoldott. Létrehoztam az önkormányzati 
tulajdonú pékséget, illetve egy komplex idősgondozási tevékenységet folytató szo-
ciális központot. Kiépítésre került a szennyvíz csatorna és a csapadékvíz elvezetési 
rendszer is. A településen lévő összes önkormányzati utat új útburkolattal láttuk 
el és megvalósult az önkormányzati épületek felújítása, szigetelése és energetikai 
korszerűsítése is. Rendőr irodát építettünk, a szeméttelepet rekultiváltuk, térfigyelő 
kamerarendszert építettünk ki a településen. Jelenleg egy mini bölcsőde kialakításán 
dolgozunk. Mindezekkel a fejlesztésekkel a falu lakóinak életminőségét javítottuk.  

Részt vettem a polgárőrség ujjászervezésében és a szécsényi járást érintő járó beteg 
szakellátó létrehozásában.
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Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

Számos egyéb tisztséget is betöltöttem: 1998 és 2002 között megyei közgyűlési 
tag voltam, 1997 és 2007 között a Megyervölgye Vadásztársaság elnöke voltam 
és jelenleg is a településen működő vadásztársaság titkára vagyok. 2002 és 2010 
között az Észak Nógrád Vízmű Kft. felügyelő bizottságának voltam a tagja, il-
letve szintén 2002 és 2010 között a Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságért 
Alapítvány elnöke.

Feleségemmel 1981-ben ismerkedtem meg és 84-ben házasodtunk össze. 1985-ben 
született meg első gyermekük, ifjabb Verbói Gábor, 1989-ben Verbói László József, 
1993-ban Verbói Attila Tibor, majd pedig 2008-ban Verbói Anna Dorottya. Egy 
unokám van, Verbói Luca, aki 2017-ben született.

A pályafutásom során elért eredményeket számos díjjal, illetve kitüntetéssel ismerték 
el. 2002-ben megkaptam a Hubertusz Kereszt ezüst fokozatát, 2009-ben a Polgárőr 
Érdemkereszt arany fokozatát, 2012-ben a Nógrád Megyei Szontágh Pál díjjal tün-
tettek ki, 2018-ban pedig én lettem Nógrádmegyer első díszpolgára és szintén ebben 
az évben kaptam meg az Év Nyugat-Nógrádi Polgármestere címet.


