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Földesen 1948. június 10-én születtem, a szűkebb szülőföldem a „Magaspart”, ahol gondtalan 

gyermekéveket töltöttem. Az általános iskola befejezése után középiskolai tanulmányaimat a 

debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Technikumban folytattam. 1966-ban érettségiztem. A 

helyi Vegyesipari Szövetkezetben volt az első munkahelyem, majd a sorkatonai szolgálat 

következett (Határőrség 1966-1969). Visszatérve a Vegyesipari Szövetkezetbe két éven át 

művezető és személyzeti vezetőkén tevékenykedtem. A nagyobb kereseti lehetőség miatt 

1971 januárjában a „Lenin” Termelőszövetkezetben vállaltam munkát, előbb anyagbeszerző, 

majd személyzeti vezetőként dolgoztam 1974. augusztus 1-jéig, amikor felkérésre a 

Nagyközségi Tanácshoz kerültem, ahol több mint egy évig igazgatási előadói beosztásban, 

majd ezt követően 1975. október 31-től 1990. április 30-ig – közel 15 éven át – tanácselnöki 

beosztásban dolgoztam. 

A testületben: 1970-1975 között a Pénzügyi Bizottság elnöke, 1975-1990 között tanácselnök, 

1990-1998 a képviselő-testület Jogi-igazgatási és Ügyrendi Bizottságának elnöke és 1998-tól 

jelenleg is a Településfejlesztési, Kommunális Bizottság elnökeként dolgoztam. 

Tanácselnökké választásomkor és azt követően képeztem magam. Elvégeztem a 

Tanácsakadémiát, majd ezt követően az Államigazgatási Főiskolán szereztem diplomát. 1990-

ben úgy döntöttem, hogy váltani kell. Közel 15 év nagyon sok idő a tanácselnöki beosztásban. 

Kisebb kitérőkkel visszakerültem a mezőgazdaságba, ahol jelenleg is dolgozom. 

Harminc éve veszek részt a település közéletében, azóta vagyok tagja a tanács, illetve a 

képviselő-testületnek. 

Fentieken túl az elmúlt három évtized alatt az alábbi közéleti tevékenységeket végeztem: 

1969-től 10 éven át oktattam Karmazsin Alberttel a sorköteles fiatalokat. Az MHSZ-ben 

1970-től lövészetvezetőként és versenyzőként is részt vettem a munkában, közel 20 éven át. 

1974-1990 között az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnöke voltam. Ez idő alatt két alkalommal 

rendeztünk körzeti tűzoltó versenyt. 1982-től tagja voltam a Hazafias Népfront Hajdú-Bihar 

Megyei Bizottságának, 1989-ben a Hazafias Népfront Országos Tanácsának a tagjává 

választottak. A helyi labdarugó csapat mellett két évtizeden keresztül munkálkodtam. 

Valamennyi közéleti szereplésemet társadalmi munkában végeztem. Az elmúlt három évtized 

alatt a földesi emberekkel, a földesi emberekért dolgoztam. Amit tettünk, csapatmunka volt.  

 

Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik velem együtt tevékenykedtek településünk 

lakosságának boldogulásáért. Lehetőségemhez mérten azon munkálkodtam, hogy az arra 

érdemesek kiemelkedő munkásságukért megfelelő elismerésben részesüljenek. A lakosság 

iránti tiszteletem és megbecsülésem jeléül tanácselnökként közreműködtem az 50. és 60. 

házassági évfordulójukat ünneplő lakostársak meghitt családi rendezvényein. Felkérés alapján 

házasságkötéseken is szolgáltam a lakosságot, több mint 130 ifjú pár előttem mondta ki a 

boldogító „igen”-t. 

Szülőfalum és lakói iránti tiszteletem azt mondatja velem, hogy míg igénylik munkámat, 

addig igyekszem szolgálni Önöket becsülettel és meleg szívvel. 

 

 

 


