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1935. június 20.-án született Harcon. 

községünk fejlesztésében. 1959-

szükség szerint önkéntes munkával vagy  szervezéssel

való lekövezését, a kultúrház 

Sióagárdtól való önállósodását. 

Háromszor jelöltette magát polgármesternek, mindhárom alkalommal megválasztották. 

1990 októberétől 12 éven keresztül építette Harc jövőjét. A tisztséget munka mellett,

nyugdíjasként napi 4 órában minimális tiszteletdíjért vállalta. Községünk ebben az időszakban 

dinamikus fejlődésnek indult, kialakult a mai falukép.

Főbb fejlesztések polgármestersége alatt (1990

- Az iskola építése, felmenő rendszerben újraindult az alsó tagozatos iskola.

- Az Egészségház építése. Az orvosi alapellátás az önkormányzat kérésére már nem 

Sióagárdról, hanem Szekszárdról történik.

- Az Alkotmány utcai (előző) óvoda felújítása.

- Új óvoda építése. 

- Összesen 70 házhely kialakítása.

- Új utcák: Kölesdi utca, Petőfi utca, Széchenyi utca, Jókai utca.

- Siófoki utca folytatása 12 házhellyel.

- Az új utcák lekövezése. 

- A gáz bevezetése. 

- A telefon bevezetése. 

- A Fő utcai vízelvezető árok
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(1935(1935(1935(1935----))))    

született Harcon. Fiatal korától minden lehetséges módon részt vett 

-1990-ig tanácstagként, majd VB. tagként, végül tanácselnökként, 

munkával vagy  szervezéssel segítette például Harc utcáinak terméskővel 

 építését, a vízhálózat kiépítését, a Béke utca megnyitását, Harc 

 

Háromszor jelöltette magát polgármesternek, mindhárom alkalommal megválasztották. 

1990 októberétől 12 éven keresztül építette Harc jövőjét. A tisztséget munka mellett,

napi 4 órában minimális tiszteletdíjért vállalta. Községünk ebben az időszakban 

dinamikus fejlődésnek indult, kialakult a mai falukép. 

sztések polgármestersége alatt (1990-2002): 

skola építése, felmenő rendszerben újraindult az alsó tagozatos iskola.

építése. Az orvosi alapellátás az önkormányzat kérésére már nem 

Sióagárdról, hanem Szekszárdról történik. 

cai (előző) óvoda felújítása. 

Összesen 70 házhely kialakítása. 

Új utcák: Kölesdi utca, Petőfi utca, Széchenyi utca, Jókai utca. 

Siófoki utca folytatása 12 házhellyel. 

 

cai vízelvezető árok 

minden lehetséges módon részt vett 

ig tanácstagként, majd VB. tagként, végül tanácselnökként, 

segítette például Harc utcáinak terméskővel 

Béke utca megnyitását, Harc 

Háromszor jelöltette magát polgármesternek, mindhárom alkalommal megválasztották. Így 

1990 októberétől 12 éven keresztül építette Harc jövőjét. A tisztséget munka mellett, később 

napi 4 órában minimális tiszteletdíjért vállalta. Községünk ebben az időszakban 

skola építése, felmenő rendszerben újraindult az alsó tagozatos iskola. 

építése. Az orvosi alapellátás az önkormányzat kérésére már nem 


