
2018. 6. szám KAPOSMENTI HÍRLEVÉL 5

II SS MM EE RR ÕÕ SS  AA RR CC OO KK

DOMBÓVÁR Fehérrvárri TTaammás kkaarrrrierrje ccsú-
csánn, aa TTolnnaa MMeggyei KKözggyûlés eelnnökekénnt,
ppozitív ééletszemmlélettel, hhaataalmmaas éélettaappaasz-
taalaattaal vvéggzi ffelaaddaatát, iinnggázik nnaapp mminnt
nnaapp DDommbóvárr éés SSzekszárrdd kközött. EElmmonn-
ddásaa sszerrinnt eeleve eelrrennddeltetett, hhoggy iitt
született DDommbóvárronn, aa mmaai nnaappigg iitt éél, aa
várros éés aa mmeggye tteleppüléseinnek ffejlõddésé-
érrt ddolggozik. 

– Dombóváron született. Iskoláit hol végez-
te?

– Tanulmányaimat egészen a fõiskoláig Dom-
bóváron folytattam. Zenei tagozatos osztályba
jártam. Általános iskola után, az akkori nevén
még Gõgös Ignác Gimnáziumba tanultam, ma-
tek-fizika szakon. Veres Joli néni volt az osztály-
fõnököm. A véletlen sodort a tanári pályára –
emlékszik vissza Fehérvári Tamás. – Érettségi
után jelentkeztem a Bánki Donát Mûszaki Fõis-
kolára általános gépésznek, második szaknak
megjelöltem a mûszaki tanári szakot. Az utóbbi-
ra nyertem felvételt.

– Hol kezdte pályafutását?
– Szekszárdon kezdtem pályámat kollégiumi

nevelõként az 505. sz. Szakmunkásképzõ Inté-
zetben. Egy év után kötelezõ sorkatonai szolgá-
lat következett, majd ezután kerültem Dombó-
várra az ipari iskolába. 16 évig elsõsorban mû-
szaki tárgyakat oktattam; mechanikát, szakraj-
zot, agyagismeretet, de volt, hogy matematikát
és fizikát is. Összesen 21 tantárgyat.

– Mikor indult el a politikai karrierje?
– Már tanári pályám elején szívesen vettem

részt különbözõ programok szervezésében, vál-
laltam feladatokat. Tiszatúrákon, koncerteken
építettük a fiatal közösséget. Erõs pedagógus
gárda volt, jó társaság, szerettem ott dolgozni.
1989-ben, a rendszerváltáskor részt vettem a
párt szervezésében, az ellenzék építésében.
Lezajlott az országgyûlési választás és követke-
zett õsszel az önkormányzati választás. Akkor
Herbst Jánossal együtt dolgoztunk, összeállítot-
tunk egy Fidesz pártlistát és így kerültünk be a
képviselõtestületbe. 1990-1998 között városi
képviselõ voltam. 1998-ban kerültem a parla-
mentbe, akkor megnyertem az országgyûlési
képviselõ választást, majd még két ciklusban
dolgoztam a Parlamentben, akkor Fidesz listáról
jutottam be. Orbán Viktorral, miniszterelnök úrral
a jó kapcsolat a dombóvári futballtornák alkal-
mával alakult ki, mérkõzések közben sokat küz-
döttünk, hajtottunk játszottunk egymás ellen és
egy csapatban is. Sok barátra tettem szert ezek-
ben az években.
– Hogy alakult a pályája a három ciklus
után?

– Miután kiszálltam a parlamenti munkából,
visszamentem pár hónapra tanítani, szûk egy
évig voltam a Munkaügyi Központ Dombóvári ki-
rendeltségének vezetõje, majd a Járási Hivatal

vezetõjének neveztek ki. 2014-ben a párt javas-
latára elindultam a Tolna Megyei Közgyûlés el-
nöki pozíciójáért, azóta töltöm be ezt a megtisz-
telõ feladatkört. Nagyon jó szakemberekkel dol-
gozom együtt a megyén, csak két dombóvári
kötõdésû kollégámat emelném most ki: Dr. Gá-
bor Ferencet és Naszvadi Balázst, akikkel na-
gyon hatékonyan tudunk együttmûködni.

– Ha jól tudom, öt gyermeke van. Mesélne
kicsit róluk?

– Igen, két felnõtt fiam van, három lányom és
egy unokám. Bence fiam informatikus, Levente
itt él Dombóváron testnevelõtanárként dolgozik
a Illyés Gyula Gimnáziumban. Szabadideje nagy
részét az úszómedence szélén tölti oktatóként.
Luca lányom egyetemista, az ikrek középisko-
lások. Az egyik a zenei pályát választotta, Hor-
gas Eszter tanítványa. Másik lányom kiváló ered-
ményekkel úszik, a Ferencvárosi Torna Club
Úszó Szakosztályának versenyzõje.   

– Marad még ideje kikapcsolódásra, pihe-
nésre?

– Rengeteg hobbim volt, szeretek kirándulni,
focizni és horgászni. Már nem vagyok annyira
fanatikus horgász, de Szûcs Lajos barátommal
és a köztársasági elnök úrral szoktam hódolni
ennek a sportnak. 

– Hogy érzi magát a betegség után?
– Határtalan nagy szerencsével jöttem ki a

betegségembõl. Most jól érzem magam, átre-
formáltam az étkezési szokásaimat és átérté-
keltem az életemet.  Nagyon tanulságos volt,
sok mindent le tudtam szûrni; többek között az
élethez és Istenhez való viszonyomat. Egy for-
galmas helyen ért el a rosszullét, tehát tudtak

még segíteni. 10 nap kiesett az életembõl.
Amíg nem él át egy ilyen sokkot az ember,
nagyképû. Majd, amikor magához tér, pusztán
azt konstatálja, hogy él, és próbál visszaemlé-
kezni. Amikor magamhoz tértem, megsértõd-
tem és feltettem magamnak azt a kérdés, hogy
miért pont engem ért el ez a betegség. Rend-
szeresen mozogtam, aktív életet éltem, odafi-

gyeltem az egészségemre. Annyira megsér-
tõdtem, hogy elõször arra gondolta, nem küz-
dök, befejezem. Majd negyedóra múlva egy-
bõl a gyerekeim jutottak eszembe és eldöntöt-
tem, hogy meggyógyulok. Hatalmas motiváció
volt akkor számomra a család, nagyon sokat
segítettek, bejártak hozzám, bíztattak. Ez után
rohamosan javult az állapotom, volt hitem,
hogy felépülök. Nagyon akartam és a rehabili-
táció alatt sem hagytam el magamat. Eléggé
fatalista gondolkozású vagyok, bíztam a véletle-
nekben. Sokszor hittem abban, hogy jól fog
alakulni, többször kihívtam a sorsot magam el-
len, de mindenbõl jól jöttem ki. De nem egy-
szerû ez. Amikor a véletleneket összegzi az
ember, felteszi a kérdést, hogy miért.  A kór-
házban találkoztam egy fiatal lánnyal, aki szin-
tén stroke-ot kapott és nem tudott felépülni,
nagyon szíven ütött. A Biblia is ír errõl, hogy
nem feltétlenül a jutalmat kapja a jócselekede-
teinkért, a hitért, hanem sokszor a próbatételt.
Az ember ilyenkor fogékonyabbá válik ezekre a
gondolatokra, érzésekre. Alapjában pozitív
ember vagyok, mind a munkában, mind a csa-
ládban az elõre haladás, a jókedv jellemezte
gondolkodásomat és mindig sikerült a kudarc-
ból kilépni. Remélem, hogy egy ideig még így
marad – fejezte be mondandóját az alapvetõen
vidám és optimista elnök, Fehérvári Tamás.

Fehérvári Tamás: többször kihívtam
a sorsot, de mindenbõl jól jöttem ki


