
 

Nagykanizsán születtem. Édesanyám védőnőként dolgozott, tőle tanultam meg az emberek és 

a teremtett világ tiszteletét és szeretetét. Édesapám kétkezi emberként a munka becsületét adta 

át nekem. Szüleim az újonnan indult nagykanizsai piarista Iskolába írattak. Itt jártam ki az 

általános-, majd a középiskolát is. Több szigorú paptanárom is volt, akikre mind a mai napig 

tisztelettel emlékezem, megtanítottak küzdeni a céljaim eléréséért, figyelni a körülöttem élő 

emberek igényeire. Nagykanizsán lettem tagja az Antióchia nevű egyházi közösségnek, ahol 

megismertem későbbi feleségemet is. 

Budapesten jártam hittudományi főiskolára, ahol teológus-hittanár, nevelő, egyetemi szintű 

végzettséget szereztem, közben pedig – gyermekkori álmomat megvalósítva - autóbuszvezetői 

jogosítványt szereztem. Ösztöndíjjal külföldön folytattam teológiai tanulmányokat. Hazatérve 

autóbuszvezetőként helyezkedtem el a BKV-nál.  

2010 óta dolgozom egy országos civil szervezetnél, 5 éve vezető pozícióban. Az egyik 

legnagyobb karitatív szervezet munkatársaként szervezési tapasztalatokat szereztem projekt 

jellegű programok felépítésében és működtetésében. 

A 650 munkavállalót és 380 önkéntest befogadó regionális szervezeti egységünkben az 

önkéntesek munkáját koordináló csapatot vezetem, ezen felül szociális és segélyezési 

programokat végzünk munkatársaimmal. Adománygyűjtési akciókat felügyelek. Illetve lelki 

programokat szervezve dolgozom azon, hogy erősödjön szervezetünk alapértékeihez tartozó 

keresztény identitásunk annak érdekében, hogy munkatársaink és önkénteseink spirituális 

szükségleteire is választ tudjunk adni. 

Csobánkán 2012 óta élek feleségemmel, és 2015-ben született kislányommal. A lakhelyünk 

kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy olyan helyre költözzünk, ahol befogadó közösség van. 

A helyi egyházközség tagjai lettünk. Elkezdtünk a templomi kórusban énekelni, majd 

megismerkedtünk hozzánk hasonló, fiatal házaspárokkal, és létrehoztunk számukra egy 

hittancsoportot. 2016-tól tagja vagyok az egyházközségi képviselő testületnek. 2018-ban és 

2019-ben a Házasság Hete Csobánkán rendezvénysorozat szervezőcsapatában dolgoztam. 

 

Képviselőjelölti programom: 

Idősek ellátása: 

• Megszervezem a rászoruló idősek szociális ellátását szakképzett gondozó és 

önkéntesek bevonásával. 

• Az önkormányzat felvállalja, hogy az idős emberek eljuthassanak a szakorvosi 

vizsgálatokra Szentendrére. 

• A szociális étkeztetésbe be vonjuk azokat is, akik nem tudnak elmenni érte az 

óvodába. 



• Hosszabbtávon főzőkonyha kialakítása 

Zöldhulladék kezelés 

 Kidolgozom a közösségi komposztáló udvar kialakításának és üzemeltetésének tervét. 

 Az önkormányzat vásárol egy nagyteljesítményű mobil ágdaráló gépet 

 

Közösségépítés: 

• Közösségi ház díjmentes használata minden civil és egyházi szervezetnek. 

•  Projekt alapú civil-támogatási rendszer kialakítása. 

• Olyan fórum megteremtése, ahol a helyi civil szervezetek kifejthetik véleményüket, 

vállalásaikat a település fejlesztése érdekében. 

 

Közösségi finanszírozás megteremtése: 

• Kutyafuttató kialakítása 

• Játszótér fejlesztése 

• Helyi termékek népszerűsítése 

 


