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Komáromban születtem 1953-ban. Földrajz--testnevelés szakos tanári 

diplomát szereztem az egri főiskolán. 1976-ban házasságot kötöttem az 

Agárdon élő Nagy Katalinnal. Pedagógusi pályámat az agárdi iskolában 

kezdtem, ahol rövid időn belül pezsgő sportéletet teremtettem. Családi 

házat építettünk. Két lányunk született, akik eddig öt csodálatos 

unokával ajándékoztak meg bennünket. 1990-ben az agárdi tantestület 

igazgatójává választott. Életem talán legszebb időszaka volt az így 

eltöltött másfél évtized. Ambiciózus társaim, tenni akaró barátaim 

segítségével a megye egyik legjobb iskoláját álmodtuk és valósítottuk 

meg. Az agárdi iskolában, a Chernelben gimnáziumi évfolyamokat indítottunk. A korszerűtlen, 

jellegtelen, rosszul felszerelt iskolából két ütemben szép és jól használható épületegyüttest 

alakítottunk ki. Közben a Janus Pannonius Tudományegyetemen, földrajz szakon középfokú tanári, a 

Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás-vezetői egyetemi diplomát szereztem. Igazgatói munkám 

mellett városunk civil szervezeteiben is tevékenykedtem.  

1990-ben az első szabad választáson önkormányzati képviselővé választott városunk lakossága. Első 

polgármesterünk, Bori Sándor javaslatára a képviselőtestület alpolgármesterré választott. További 

három ciklusban önkormányzati képviselőként bizottságelnöki feladatokat láttam el. 2006-ban a 

FIDESZ--KDNP jelöltjeként három másik jelölt ellenében polgármesteri feladatok ellátására kaptam 

lakossági felhatalmazást. A sanyarú, hatalmas adósságokkal terhelt örökség, a 2008-as világválság 

nehéz feladat elé állította a képviselőtestületet. Álltuk a sarat. Az akkor induló európai uniós 

pályázatok közül többet is megnyertünk, és a nehézségek ellenére 2010-re szép eredményeket 

tudtunk felmutatni. 2010-ben egy jelölttel szemben újra polgármesteri megbízást kaptam. A 

választáson teljes sikerrel szereplő képviselőtársaimmal számos területen jelentős eredményeket 

értünk el. 2010 októbere óta a Gárdonyi Kistérség vezetőjeként a tó környéki települések 

polgármestereivel együtt dolgozom térségünk fejlődéséért. Az elmúlt négy évben jelentős 

támogatást kaptam L. Simon László (FIDESZ--KDNP) képviselő úrtól. Az utóbbi egy évben Tessely 

Zoltán (FIDESZ--KDNP) képviselő úrral is harmonikus, egymást segítő kapcsolatot alakítottunk ki. 

Városunk gazdasági, pénzügyi helyzete a rendszerváltoztatás óta még soha nem volt ilyen stabil. Ez 

nagymértékben köszönhető annak, hogy a FIDESZ-kormány 2013-ban az összes adósságunkat 

átvállalta. 

Képviselőtársaimmal és segítőinkkel további szép fejlesztéseket, programokat készítettünk elő, 

melyeket a sikeres 2014-es önkormányzati választás eredményeként meg tudunk valósítani az 

elkövetkező időszakban. Hiszek a becsületesen elvégzett munka sikerében. 
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