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Fejér megye államiságunk bölcsője

‒ Ön a második ciklusát tölti a megyei közgyűlés 
élén. Melyek a legfontosabb területek, amelye-
ken a következő években szeretnének előrelépni? 

‒ Kiemelten fontosnak tartom, hogy a megye 
településein élők életminőségét javító fejleszté-
sek folytatódjanak. Ehhez a 2021‒2027-es uni-
ós időszak forrásai és a folytatódó Magyar Falu 
Program pályázatai is komoly segítséget nyújt-
hatnak. A források koordinálásában, a projektek 
menedzselésében a megyei önkormányzatnak 
továbbra is kiemelt szerepe lesz. Deklarált szak-
politikai cél a megye hátrányos helyzetű déli tér-
ségeinek felzárkóztatása. E régiónak a gazdasági 
vérkeringésbe történő bekapcsolását segíthetjük 
az igen jelentős közlekedésfejlesztési beruházá-
sokkal, így az M8-as gyorsforgalmi út megva-
lósításával, valamint a 81-es főút folytatásaként 
a szintén kétszer kétsávossá fejlesztendő 63-as 
főút kiépítésével. További lehetőség a Közép-
Duna Menti Kiemelt Térség átfogó fejlesztési 
programjához történő kapcsolódás, mely térség-
nek Fejér megye nyolc települése is része lett.

Szeretném folytatni a megyei önkormányzat 
által kidolgozott klímastratégia megvalósítását, 
így megóvva többek között a megye életében 
fontos szerepet játszó mezőgazdasági termőte-
rületet. 

‒ Soha olyan fontos nem volt a gazdaság 
élénkítése, mint most, a járványhelyzet után. 
Milyen módon tud ebben segíteni a megyei ön-
kormányzat?

‒ Kiemelném a Duna mente‒Fejér megye 
különleges gazdasági övezetről szóló megál-
lapodás aláírását. Az övezet elsődleges célja a 
négy érintett településen – Adonyban, Kulcson, 
Iváncsán és Rácalmáson – lakó emberek élet-
körülményeinek javítása. Az is az övezet létre-
hozása mellett szólt, hogy komoly beruházások 
valósulnak meg Iváncsán és Rácalmáson. Az 
SK Innovation 681 milliárd forintos, Magyaror-
szág történetének eddigi legnagyobb zöldmezős 

A világ egyik legszebb helyén, a Budai Várne-
gyedben születtem 1946-ban, ahol annak idején 
a társaimmal együtt fociztunk a romok között. 
Tőlünk két házzal arrébb lakott Grosics Gyu-
la, az Aranycsapat legendás kapusa, akivel ké-
sőbb, sohasem gondoltam volna, baráti, tegező 
viszonyba kerültem. Sok mindent tanultam tőle 
emberségből.

A zenei pályám a Rákóczi Gimnáziumban 
kezdődött, ahol sorra alakultak az együtte-
sek, hiszen akkoriban indult útjára a Beatles, s 
mindannyiunknak hamarosan megnőtt a haja, és 
gitárok kerültek a kezünkbe. Ma már meglepő 
talán, de arra jutottam, hogy nekünk akusztikus 
hangszerekkel kell muzsikálnunk. Ez persze 
kényszermegoldás volt, mivel pedagógus édes-
apánknak nem telt arra, hogy a gyermekeinek 
erősítőket vásároljon. László öcsémmel és Balázs 
Gáborral alakítottunk egy triót. Az ausztrál The 
Seekers együttes volt a példaképünk. Beneveztek 
bennünket az 1968-as Ki mit tud?-ra, amelynek 
kategóriánkban a nyertesei lettünk. Ez volt a rob-
banás! Furcsa volt elviselni, hogy az utcán utá-
nunk fordulnak, megszólítanak bennünket. 

1969-ban Gábor, a bőgősünk kivált az együt-
tesből, új embereket vettünk fel, s Tolcsvayék 
és a Trió lett a nevünk. Három éven át muzsi-
káltunk így, majd egy rövid átmeneti időszakot 
követően a mai napig Tolcsvay-trióként. Ma már 
önállóan adok koncerteket.

21 évvel ezelőtt Pázmándon feleségemmel 
vásároltunk egy vert falú parasztházat, amelyet 
rendbe hoztunk, mivel mindketten csendre és 
nyugalomra vágytunk. A főutca a templommal 
Fertőszéplakra emlékeztetett, ahol annak idején 
nevelkedtem. Pázmánd olyan hely, ahol úgy él-
hetünk, mint öregapáink. 

A Velencei-tó környéke csodálatos, a páz-
mándi forrás környékét rendbe tettük, szabadté-
ri színpadot építettünk, s ott muzsikáltunk. Nem 
egyszer együtt léptünk fel a verebi asszonykó-
russal. A pákozdi Katonai Emlékparkban éppen a 
múlt hónapban adtam egy nagysikerű koncertet.

Ha nyugalomra vágyom, felmegyek a Me-
leg-hegyre, máskor a Likas-kőhöz vagy a 
Gyapjaszsákhoz. Nagyon a szívemhez nőtt a 
vidék, mert bármerre is kanyarodik az ember, 
mindenhol csodákat láthat. 

Ha csak teheti, jöjjön el Ön is, Kedves Olva-
só, Fejér megyébe!

Tolcsvay Béla
Kossuth-díjas énekes, gitáros, zeneszerző,

a Magyar Érdemrend 
középkeresztje kitüntetettje,

Fejér megye díszpolgára

Kedves Olvasó!

Talán nem túlzás, hogy a legváltozatosabb területű megyéje hazánknak, 
a Dunától a Mezőföldön, a Velencei-tó víztükrén és környező dombjain át 
a Vértesig, a Bakony lábáig nyújtózkodik. Fejér megye természeti szépsé-
gein túl történelmi és kulturális értékeket is hatalmas bőségben kínál. Dr. 
Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével beszélgettünk.

A Velencei-tó látképe Sukoró irányából, a Bence-hegyi kilátó magasából

beruházásával legjelentősebb európai egységét 
építi fel Iváncsán, s ezzel 2500 új munkahelyet 
teremt. Mellette a török Yaris Kabin épít 6,5 mil-
liárd forintból telephelyet, 150 munkahelyet lét-
rehozva, illetve Rácalmáson a Hankook a világ 
egyik legkorszerűbb abroncsgyárát működteti. 
Fejér megye harminc települése része a Buda-
pest környéke turisztikai térségnek, továbbá a 
megye területén működik a Velencei-tó és Tér-
sége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Ta-
nács is, amelynek fennhatósági területe részben 
átfedésben van az előzővel. Így Pannónia Szíve 
néven közös turizmusfejlesztési program való-
sulhat meg. Ehhez új lendületet adhat a kiemelt 
turisztikai térségi besorolás. A fejlesztések első 
számú célcsoportja a főváros és agglomerációjá-
nak hétvégi kiránduló turizmusa.

‒ Mi az, amitől más Fejér megye? Melyek a 
legfontosabb értékei? 

‒ Megyénk államiságunk bölcsője, erre emlé-
keztet bennünket jelképünk, Fejér megye címere 
is. Programjainkkal – így például Értéktárunk-
kal, Megyekorzónkkal ‒ szintén nagy hangsúlyt 
fektetünk a megyei identitás erősítésére. Ahogy 
eddig, ezután is szeretnénk kiállni a keresztény-
konzervatív értékeink mellett, Szent István me-
gyéjében a keresztény és magyar kulturális érté-
keink, történelmünk, magyarságunk megőrzése 
mellett. ■

A megyei kormányhivatal 
tovább erősíti ügyfélbarát szemléletét

2019 tavaszán ünnepélyes keretek között adták át a Dunaújvárosi Járási Hivatal új épületét

‒ Kormánymegbízotti kinevezése óta a Fejér 
Megyei Kormányhivatal milyen lépéseket tett a 
közigazgatási szolgáltatások szélesítése, illetve 
korszerűsítése területén?

‒ 2014 óta vagyok a Fejér Megyei Kor-
mányhivatalt vezető kormánymegbízott. A 
hazai közigazgatás már 2011-től a kinevezése-
mig is sokat változott, de 2014-től kezdődően 
úgyszintén jelentős lépések történtek. Magyar-
országon létrejött az egységes kormányhivatali 
rendszer, ami azt jelenti, hogy folytatódott a 
korábban megkezdett integráció. Ez az egy-
séges irányítási struktúra kialakítását jelenti. 
Fontosnak tartom, hogy tagja lehettem annak 
a munkacsoportnak, amely azt vizsgálta meg, 
hogy miképpen tudnánk a vállalkozások, il-
letve az állampolgárok terheit csökkenteni. 

Ennek érdekében mérsékelni kell a törvényi 
előírások számát, és szorgalmazni az átlát-
hatóbb rendszer kialakítását. Több mint száz 
jogszabály módosítására, egyszerűsítésére és 
megszüntetésére tettünk javaslatot. Az ügy-
feleink abban mérik munkánk hatékonyságát, 
hogy minél kevesebb alkalommal kelljen hoz-
zánk fordulniuk, noha a kormányhivatalnál 
ezernél is több eljárás intézése valósul meg. 
Tucatszámra tettünk javaslatot az illetékek 
eltörlésére vonatkozóan, valamint jó néhány-
nak csökkent a mértéke. Törekedtünk arra is, 
hogy amit csak lehet, az állampolgárok elin-
tézhessenek online módon is, az ügyfélkapun 
keresztül. Amikor a járványhelyzet miatt az 
ügyfélforgalmat korlátoznunk kellett, tájé-
koztató anyagokkal segítettük, irányítottuk 

ügyfeleinket az online felületekre. Ez nagy-
mértékben mérsékelte az ügyintézések átfutási 
idejét. Fejér megyében 13 kormányablak mű-
ködik, ott vagyunk minden járási székhelyen, 
a megyeszékhelyen, Székesfehérváron pedig 
két kormányablak is várja az állampolgárokat. 
Tapasztalataink szerint ezekkel lefedjük a me-
gye területét, hatékonyan tudjuk ellátni a fel-
adatainkat, megfelelve szlogenünknek, amely 
így hangzik: „Miben segíthetünk?” Ugyanis az 
ügyfélbarát közigazgatás fejlesztésének fontos 
területe az ügyintézési határidők lerövidítése 
volt a korábbi kilencvenről harminc napra, és 
az ügyek zömét 8 napon belül elintézzük. Ezek 
mind-mind érdemi lépések, melyek az állam-
polgárok érdekeit szolgálják. 

‒ Ön és munkatársai célul tűzték maguk elé 
az ügyfélbarát közigazgatás további erősítését. 
Milyen visszajelzéseket kapnak az állampolgá-
roktól?

‒ Egyértelműen pozitív visszajelzéseket 
kapunk, sokkal több a köszönőlevél, mint a 
panaszos. Az ügyfelekkel foglalkozó munka-
társaim döntő többsége felsőfokú végzettség-
gel rendelkezik, empátiával kezelik a hozzájuk 
fordulók kéréseit. Ez utóbbit különösen fontos-
nak tartottam a járványidőszak hónapjaiban. A 
kormányablakokban, a járási hivatalokban és 
nem utolsósorban az ügysegédeinknek köszön-
hetően az ügyek többségét nagyon rövid időn 
belül megoldjuk, elintézzük. A megyénkben is 
működő kormányablak busszal kapcsolatban 
pedig a kistelepülések polgármestereit tudom 
idézni, akik rendkívül hálásak a helyben törté-

A kormányhivatal célja, hogy az 
állampolgárok minél magasabb 
szintű kiszolgálásban részesülje-
nek ügyeik intézésének minden 
területén. Éppen ezért fontos, hogy 
a közigazgatási eljárások tovább 
egyszerűsödjenek, és ezeket gyor-
san, a kor követelményeinek meg-
felelő színvonalon végezzék. Dr. 
Simon László kormánymegbízottól 
kértünk interjút. 

Dr. Simon László
Felsőfokú tanulmányait a Rendőrtiszti 
Főiskolán, majd a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán végezte, ahol 1999-ben 
doktori címet szerzett. A közigazga-
tásban 2013 óta dolgozik, előbb a 
Fejér Megyei Kormányhivatal igaz-
gatója, majd főigazgatója volt, s ez-
után bízták meg a kormánymegbízotti 
feladatok ellátásával.

nő ügyintézésekért. A szolgáltató állam minél 
hatékonyabb feladatellátásához szükség van 
magasan képzett szakemberekre, ügyfélbarát 
jogszabályi háttérre és megfelelő munkakörül-
ményekre. 

‒ Körvonalazható-e már, hogy 2022-ben 
milyen új feladatok várnak a megyei kormány-
hivatalra?

‒ Megítélésem szerint a legfontosabb az 
elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése. Ez 
mindenképpen kiemelt feladatunk lesz az el-
következő években. Ehhez további informa-
tikai fejlesztésekre lesz szükség. Végezetül 
meg kell említenem azt, hogy a megyeszék-
helyen, Székesfehérváron a városvezetés egy 
új, intermodális közlekedési csomópont meg-
valósításán dolgozik, ami minden bizonnyal 
az utasforgalom további növekedését jelenti 
majd. Ennek okán a Fejér Megyei Kormány-
hivatalnak egy új közigazgatási centrumot kell 
kialakítania, amely képes lesz kiszolgálni a 
megnövekedett ügyféligényeket. ■

»Magyarországon létre-
jött az egységes kormány-
hivatali rendszer, ami azt 
jelenti, hogy folytatódott 
a korábban megkezdett 
integráció.«

Fejér megye 20212

Dr. Molnár Krisztián
2004 óta, immár több mint 17 éve 
dolgozik a Fejér Megyei Önkormány-
zatnál. A hivatali ranglétra minden fo-
kát végigjárva megismerte a közigaz-
gatás működését és a megye egészét. 
A Fejér Megyei Közgyűlés 2011-ben 
nevezte ki megyei főjegyzővé, 2014-
ben elnökké választotta, majd 2019 
októberében másodszor is bizalmat 
szavazott neki.
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A megyei kamara segíti a vállalkozásokat

‒ Hogyan jellemezhető Fejér megye gazdasága?
‒ Tipikusan duális szerkezetű a megye gaz-
dasága. Nagyon erősen jelen van a multina-
cionális tőke, ám diverzifikált formában, azaz 
nem csupán egyetlen ágazatban. Ugyanakkor 
megtalálhatóak a magyar tulajdonú vállalko-
zások is. A kettő között ma még nagyon erős 
a különbség. Az egyik fő feladatunk, hogy ezt 
valamilyen módon konvergáljuk. Az ipar erős, 
de jól teljesít az agrárszektor is. 

Mivel nem vagyunk egy szektorra specia-
lizálva, a megyénk kevésbé sérülékeny. Igaz, 
erős volt a visszaesés, de nagyon gyorsan „visz-
szapattant” a gazdaság. A foglalkoztatásban 
gyakorlatilag ott vagyunk, ahol voltunk. 2,5-
3%-os a munkanélküliség. Azt lehet mondani, 
hogy a megyében szinte nincs szabad munka-
erő. Ezért nem az az elsődleges cél, hogy sok 
külföldi befektető jöjjön, hanem az, hogy az 
itt lévő vállalatok olyan fejlesztéseket hajtsa-
nak végre, amelyek a meglévő munkaerővel 
nagyobb hozzáadott értéket eredményeznek, a 
termelékenység, a versenyképesség és az egy 
főre eső GDP pedig emelkedjen.

Problémát okoz, ha egy külföldi befektető 
komoly támogatással idetelepül, a meglévő cé-
gektől viszi el a munkaerőt. Ez nem feltétlenül 
rossz, mert kialakul egy verseny, ami pedig 
technikai fejlődést, innovációt eredményez.

‒ A kamara hogyan tudja segíteni a vállal-
kozásokat?

‒ A kamara alapvetően szolgáltató szerve-
zet, erősen szűrt információs bázist ad. Hadd 
mondjak egy példát! A szolgáltatásaink között 
igen jelentős a kis- és középvállalkozások ex-
portpiacra való felkészítése. Mentorprogram-
mal segítjük őket, az Enterprise Europe Net-
work irodája pedig olyan hiteles információkat 
biztosít, ami alapján elindulhat egy cég a nem-
zetközi piacon. De igaz ez a pénzügyi szolgál-
tatásokra: nagyszerű, banki tapasztalattal ren-
delkező szakemberek segítségével nyújtunk 
tájékoztatást.

Az egyéb, tradicionális 
szolgáltatások közül meg-
említhetem az okmányhi-
telesítést és a pályázati ta-
nácsadást. A fő területünk 
azonban a szakképzés. A 
legfontosabb termelési 
eszköz a munkaerő. Cé-
lunk, hogy megbízható, 
innovatív szakmunkás-
állományt képezzünk. 
Együttműködünk a szak-
képző intézményekkel, 
folyamatosan szervezzük 
a mesterképzéseket.

Mi nem kamarai szék-
házat üzemeltetünk, ha-
nem a Gazdaság Házát. 
Aki ide bejön, tudhatja, 
hogy ez nem iroda, hanem 
a Gazdaság Háza. A Gaz-
daság Háza nyitott, itt bárki jelentkezhet a prob-
lémájával. Évente 300-500 rendezvényt tartunk.

‒ A járvány mennyire befolyásolta a kamara 
munkáját?

‒ Minden kihívás egyben lehetőség is. 
2016‒17-ben uniós források felhasználásával 
dolgoztunk a cégek digitalizálásán, mivel e te-
rületen hátrányban volt a magyar gazdaság. A 
pandémia rákényszerítette az embereket arra, 
hogy odaüljenek a számítógép elé, s azon in-
tézzék az ügyeiket.

Gazdasági teljesítményben – amennyiben 
nem jön negyedik hullám – nagyon gyorsan 
visszatérünk a 2019-es állapothoz, azaz a fej-
lődéshez. Bár Fejér megye gazdaságát nem 
viselte meg nagymértékben a járvány, egyes 
szektorok komoly kihívásokkal küszködnek. 

Mi erősen jelen vagyunk a nemzetközi digi-
tális térben. Szorgalmazzuk a vállalatoknál is 
a digitális kapcsolatot, ugyanakkor az ember 
természetéhez hozzátartozik a személyes talál-
kozás, igény van erre is. 

A megye gazdasága erős és diverzifikált, ennek köszönhetően a járvány után hamar magára talált. A Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara innovatív, a kor kihívásaira gyorsan reflektáló szolgáltatásokkal segíti a 
vállalkozásokat, hogy azok helytálljanak a piaci versenyben. Radetzky Jenő elnök adott interjút magazinunknak.

Radetzky Jenő
1946-ban született Székesfehérváron. 
Okleveles erdőmérnök, szakközgaz-
dász. 1969-től állami cégeknél és a 
versenyszférában érdekelt vállalkozá-
soknál dolgozott. 1988 óta vesz részt 
a kamarai mozgalomban, 1994-től a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke. 2000 óta az osztrák 
Köztársaság tiszteletbeli konzulja. 
Nős, egy felnőtt gyermek édesapja.

‒ Nemrégiben újraválasztották. Az új ciklus-
ra milyen terveket fogalmazott meg? 

‒ Innovatív, fejlődőképes, ugyanakkor jó 
közösségi életet élő kamarát szeretnék. Ehhez 
olyan testület jött létre, amiben látom már a 
folytatást. Elvem: a gyökereket megőrizni, a 
vállalkozásokat segíteni szárnyalni. Ne fel-
tétlenül a múlt sikerein üljenek, hanem ke-
ressenek új utakat, és ők is hagyjanak értékes 
„lábnyomot” a világban. ■

Az innovációé a jövő
Innovációs tanácsadás kkv-knak, nemzetközi licenc alapján
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A Gazdaság Háza a megyei iparkamara épülete Székesfehérváron

Kulturális barangolások Székesfehérváron

Az önkormányzat augusztus 20-ai ünnepi közgyűlése látványos felvonulással veszi kezdetét

Székesfehérvár egykori koronázóváros, a nem-
zet bölcsője. E jelentős örökség értékeinek őr-
zése napjainkban is kiemelt szempont, azonban 
a megyeszékhely mára kulturális programokkal 
és szolgáltatásokkal teli, élhető lakókörnyezetet 
biztosító vidéki nagyvárossá fejlődött, amely a 
magyar gazdaság egyik legfontosabb ipari és 
technológiai központja is egyben. A legújabb 
kihívás pedig minden területen a környezetvé-
delem, a fenntarthatóság. Dr. Cser-Palkovics 
András polgármester vezetésével ennek jegyé-
ben erősödik tovább nemcsak a város, hanem 
a székesfehérváriak közössége is. Ahogyan a 
városvezető vallja: „Százezren egy csapatban!”.

Székesfehérvári Királyi Napok
Szent István városaként minden évben kiemelt 
tisztelet és figyelem övezi augusztus 20-át. Nem-
zeti ünnepünket 1938-ban egy Székesfehérvárra 
kihelyezett országgyűlésen iktatták törvénybe, 
amely azóta is államalapítónkat idéző jeles nap. 
Az év legizgalmasabb összművészeti fesztivál-
jával, a Székesfehérvári Királyi Napokkal készül 
erre minden esztendőben a város. Érdemes a 
fehérvári látogatást erre a tíznapos programso-
rozatra időzítve tervezni, hiszen számos színes 
rendezvény fogadja ilyenkor az ide érkezőket. 
Augusztus 20-án az ünnepi közgyűlést a Fe-
hérvári királyok menete vezeti fel történelmi 
óriásbábokkal és hagyományőrzőkkel, de tisz-
teleghetünk Szent István szarkofágja előtt is, a 
Nemzeti Emlékhelyen. Az ünnepi hosszú hét-
végén pedig pezsdítő időutazással a középkorba 
repít bennünket a Koronázási Ünnepi Játékok. A 
történelmi fesztivál keretében lesz élő óriássakk-
bemutató (a morvamezei csata elevenedik meg), 

középkori piac, az Árpád-házi királyokat meg-
ismertető családi játék, este pedig épületfestés 
színezi a belvárost. 

A Vörösmarty Színház
Az év minden hónapjában találnak programokat 
a városba érkezők, legyen az történelmi vagy 
kulturális fesztivál, templomi vagy szabadtéri 
hangverseny, vagy éppen egy színházi előadás. 
Hosszú hónapok csendje után igazi csemege 
volt a Nyári színház előadássorozata. A fővá-
ros és a Balaton közelsége okán a Vörösmarty 
Színház műsorkínálata azonban nem csupán 
nyáron, hanem az egész évadban elérhető kultu-
rális program lehet. Szikora János igazgató ve-
zetésével a társulat több műfajban nagyszínházi, 
illetve stúdiószínpadi körülmények között is 
bemutatkozik. Íme, egy kis ízelítő a 2021/22-es 
évadból: Boeing, Boeing, Szentivánéji álom, Az 
öreg hölgy látogatása, Mikve – A megtisztulás 
fürdője, Fame ‒ A hírnév ára, Az egérfogó, Don 
Quijote de la Mancha, Toldi.

   
Aranybulla emlékév
Emlékévre készül a város, amelynek neve egy-
beforrt az Árpád-házi királyokkal. 2022-ben 
az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóját 
ünneplik Székesfehérváron. Az ehhez kapcso-

Székesfehérvár ha-
zánk történelmi fővá-
rosa, de nem csupán 
erre, hanem erős, in-
novatív gazdaságára 

is büszke. A járványhelyzet utáni 
nyitást követően a turisztikai kíná-
lata iránti érdeklődés ismét felélén-
kült, így most újra aktuális a szlo-
gen: Nyiss Fehérvárra! 

lódó programok végigkísérik majd az egész 
évet. Kiemelkedik az események sorából a 
„Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című 
kiállítás, amely a Szent István Király Múzeum 
Rendházépületében kap helyet. Megújul az 
Aranybulla emlékmű környezete, s a városha-
tárig vezet majd az a történelmi sétaút, amely a 
szintén most megvalósuló Árpád-ház Kutató-
központtól indul, s felfestett jelek segítségével 
idézi fel a magyarság első századait és megha-
tározó uralkodóit.  

Nyiss Fehérvárra!
A pandémiás időszak Székesfehérvár minden-
napjait is nagyban érintette. A gazdasági élet 
újraindítása és a zárás miatt nehéz helyzetbe 
került foglalkoztatottak segítése mellett a turiz-
must is szeretné ismét felpezsdíteni a város. A 
varázslatos, barokk történelmi belváros, az örök 
szerelem szimbólumaként ismert Bory-vár, a 
Sóstó Természetvédelmi Terület tanösvényei 
mind-mind várják az ide érkezőket. Közel a vá-
roshoz az ókort megidéző Gorsium Régészeti 
Park és a Velencei-tó is. A szállóvendégek ráadá-
sul kedvezményekben is részesülnek a Tourin-
form Iroda által kibocsátott „Nyiss Fehérvárra!” 
kedvezménykártyával. 

További információk: www.szekesfehervar.hu

A Bory-vár egyedülálló művészeti alkotás Szent István szarkofágja a mauzóleumban 
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A gyártástechnológia folyamatos fejlesztése, 
a nagy volumenű beruházások és a cégre jel-
lemző jövőbe tekintés eredményeképpen a 
MAGYARMET Finomöntöde Kft. évről évre 
növelni tudja árbevételét. Győri Imre ügyvezető 
igazgatótól kértünk interjút.

– Az 1981-ben alapított cég eddig megtett útjának 
melyek voltak a legfontosabb mérföldkövei?

– Az indulást követően az akkor még MMG AM 
néven működő öntödét 1993-ban a Schmidt+Clemens 
német szakmai befektető vásárolta meg. Ebben az 
időszakban bővültek kereskedelmi kapcsolataink, 
számos új technológiát vezettünk be, így a gyártott 
termékek köre is jelentősen bővült. 2003-ban vásá-
roltam vissza a céget, és azóta is 100%-os magyar 
tulajdonban van az öntöde. Fejlesztések sora követ-
kezett: elindult CNC-megmunkáló üzemünk, amely 
beépítésre kész alkatrészek szállítását teszi lehetővé, 
megkezdődött a rapid prototípusgyártás, 2018-ban 
pedig egy új telephelyet nyitottunk Sárbogárdon.

– Milyen technológiai újítások, illetve fejlesztések 
révén vált a cég hazánk piacvezető finomöntödéjévé?

– Az öntöde főleg kis és közepes szériákat gyárt. 
Maga az öntödei folyamat nehezen automatizálható, 
de ahol lehetséges, ott bevezetjük a legújabb tech-
nológiákat: robotokat alkalmazunk, CNC-vezérlésű 
megmunkálógépekkel dolgozunk. Az elmúlt tíz év 
során egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy a piac az 

egyedi gyártás irányába tolódik el. Ennek az igény-
nek kívántunk eleget tenni, amikor 2014-ben beve-
zettük a rapid prototípusgyártást, amely eljáráshoz 
csúcstechnológiás 3D-s nyomtatógépeket vásárol-
tunk. Ezzel a fejlesztéssel a normál öntési folyamat-
hoz szükséges időt jelentősen csökkentettük, így 
ügyfeleinket akár két héten belül is ki tudjuk szolgál-
ni a megrendelt alkatrészekkel.

– Melyek a MAGYARMET legismertebb termé-
kei? Kik a megrendelőik?

– Büszkék vagyunk mind a hazai, mind a kül-
földi partnerkapcsolatainkra. Vevőink között tud-
hatunk számos jól ismert vállalatot, mint például a 
Grundfos, a Knorr-Bremse, a Xylem vagy a BMW-
csoport. Mint a felsoroltakból is látható, szivattyú-
alkatrészekben nagyon erősek vagyunk, de több 
iparágba is szállítunk komplett egységeket, legyen 
az élelmiszeripari gépgyártás, petrokémia, energe-
tika, járműipar vagy gyógyászati gépek, implan-
tátumok. Mindemellett látnunk kell azt is, hogy 
a világban jelenleg a biztonság, az egészség- és a 
környezetvédelem kiemelkedően fontos területek, 
ezért az ezekhez kapcsolódó beszállítói lehetősé-
geket is meg kell megkeresünk. Az öntöde olyan 
technológiával rendelkezik, amely más eljárással 

A MAGYARMET 40 éve Fejér megye meghatározó vállalata

Győri Imre

1966-ban végzett az MME Ko-
hómérnöki Karán. 1970-től gyár-
egységvezető az MMG AM-nél. 
1980-tól a bicskei gyár igazgatója, 
majd 2003-tól a MAGYARMET 
finomöntöde tulajdonos ügyvezető 
igazgatója. Munkájáért számos 

szakmai elismerésben részesült, 1988-ban Állami Díjjal 
tüntették ki, 2011-ben megkapta a Magyar Öntészeti 
Szövetség Életműdíját, az általa vezetett MAGYARMET 
pedig 2016-ban elnyerte az Év Gyára díjat, és a HIPA 
Az év magyar beszállítója elismerését.

nem váltható ki, főként az alkatrészek komplexitá-
sának, illetve az alapanyag-ötvözetek tekintetében. 
Ez jelenti számunkra azt a bizonyos piaci előnyt.

– A közeljövőben terveznek-e újabb fejlesztéseket, 
beruházásokat?

– Természetesen, hiszen fejlődés, fejlesztés nélkül 
a mai ipari környezetben nem lehet életben maradni. 
Folyamatosan pályázunk, elsősorban a gépparkunkat 
igyekszünk modernizálni és a legújabb technológiák-
ra cserélni.

– Minek köszönhető az a számos szakmai elisme-
rés, amelyekkel büszkélkedhetnek?

– Kollégáinkkal rengeteget dolgoztunk ezekért az 
eredményekért. Kiváló szakmai csapattal volt sze-
rencsém ezt az utat bejárni, úgy gondolom, elsősor-
ban közös érdem, hogy elnyertük az Év gyára címet 
és az Év beszállítója díjat, csak hogy a legutóbbiakat 
említsem. A szakma szeretete visz minket tovább. 
Büszke vagyok az elmúlt 40 évre!

Bicskén a fejlesztéseket   
a közösség ereje is segíti

Bicskére érdemes ellátogatniuk a kerékpáros turistáknak és a horgászat szerelmeseinek

‒ Korábban Bicske alpolgármestere volt, közel 
két éve pedig a város polgármestere. Mit tart a 
település legnagyobb értékének?

‒ Mindenekelőtt a város történelmi múltját és 
az itt élő embereket. Sokan tősgyökeres bicske-
iek, akik munkájukkal, személyes támogatásuk-
kal, részvételükkel sokat tettek a településért. 
Ezzel a közösség erejét szeretném hangsúlyoz-
ni. Korábban kézilabdáztam, ezért a mai napig 
csapatban gondolkodom, tehát fontos számom-
ra, hogy Bicskén a mikro- és makroközösségek 
egyaránt jól működjenek. 

‒ Hogyan látja, mely területeken van szükség 
fejlődésre?

‒ A fejlesztéseket tekintve több lábon állunk, 
két olyan jelentős projekt is van, amelyik megha-
tározó lehet a város életében. Mindegyik jó úton 
jár a megvalósulás felé. Elsőnek az intermodális 
csomópontot említeném, amely ugyan nem ön-

erős, hanem állami beruházás, ám a vasútállomás 
környékének fejlesztése mind gazdasági, mind 
turisztikai szempontból nagyon sokat jelenthet 
majd a későbbiekben Bicske számára. 2012 óta 
dolgozunk rajta, a beruházás első üteme elindult, 
a P+R parkolók kialakítása, a közrakodóhoz 
vezető elkerülő út és a felüljáró megépítése fo-
lyamatban van. A másik fontos fejlesztésünk a 
Bicskei Egészségügyi Központ korszerűsítése 
és továbbfejlesztése állami támogatásból. Ez 
nem csupán magát az épületet érinti, hanem a 
szolgáltatások bővítését is, azaz a közeljövőben 
a városban, és annak vonzáskörzetében élőknek 
nem kell a fővárosba, Tatabányára vagy Székes-
fehérvárra utazniuk szakvizsgálatokra.

‒ Milyen további fejlesztések szerepelnek a 
terveik között?

‒ A Bicskei Torna Club szeretne egy sport-
csarnokot építeni, amelynek összköltsége több 
mint hétmilliárd forint lesz. Ha ez az előző két 
beruházással együtt megvalósul, akkor ezek 
komoly előrelépést jelentenek majd a város 
életében. Polgármesterré választásom óta két 
további projektnek tehetünk hamarosan pon-
tot a végére, az egyik a termelői piac, a másik 
pedig a Bicske Szíve Park az uszoda mellett, 
mely utóbbi fontos közösségi tere lett a tele-
pülésnek három játszótérszigettel, rekortán 
futópályával, kültéri kondiparkkal és a Város 
Kemencéjével. 

A további infrastrukturális fejlesztésekre ke-
ressük a pályázati lehetőségeket. Nyertünk for-
rást a mintegy 400 millió forintos beruházást 
igénylő ipari park létrehozására, épül a városi 
kerékpárút.   

‒ Bicske fekvése kiváló: közel a fővároshoz, az 

Fejér megye ötödik legnépesebb településének élete az elmúlt bő másfél évben a koronavírus-járvány elleni 
küzdelem és védekezés jegyében telt, ám az idei nyáron a város lakóinak élete már visszatérhetett a régi kerék-
vágásba. Bálint Istvánné polgármestert Bicske mindennapjairól kérdeztük.

Bálint Istvánné
1972-ben született Móron, gyermek-
kora óta Bicskén él. 2006-tól 2010-
ig külsős bizottsági tag, 2010-től 
2019-ig önkormányzati képviselő, 
2010-től 2014-ig a Város- és Vál-
lalkozásfejlesztési Bizottság elnöke. 
2014-től 2019-ig a Fejér Megyei 
Közgyűlés tagja, Bicske Város al-
polgármestere, 2019-től a település 
polgármestere, 2021-től a Magyar 

Labdarúgó Szövetség MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság 
Társadalmi Elnökségének tagja. 

M1-es autópálya mentén. Sikerült jól sáfárkodni 
ezekkel a lehetőségekkel? 

‒ A főváros és az autósztráda közelsége azt je-
lenti, hogy sok munkavállaló ingázik Budapestre 
és Tatabányára, ami a megélhetés szempontjából 
persze fontos, de mi arra törekszünk, hogy mi-
nél többen találjanak helyben munkalehetőséget, 
hiszen ez a családok, a szabadidő szempontjá-
ból kiemelt jelentőségű. Szerencsére két-három 
jelentősebb cég, vállalkozás reményeink szerint 
hamarosan Bicskére települ, újabb munkahelye-
ket teremtve az itt élőknek. 

‒ Mekkora potenciál van a turizmusban?
‒ Érdemes kilátogatni az új kerékpárúton 

a Galagonyás-dűlőbe, ahol csodálatos sző-
lőültetvények és pincék kísérik az utunkat. A 
horgászat szerelmeseinek is paradicsom a kör-
nyék, hiszen mintegy 4 hektáros vízfelülettel 
több halastó is várja őket. A város közkedvelt 
közösségi tere a Bicske Szíve Park, míg a Bics-
kei Torna Club felújított sporttelepével várja a 
családokat, baráti társaságokat és a sportolni 
szándékozókat. ■

A városközpont egy hangulatos részlete

Szőlősy Attila
1976-ban születt Budapesten. 2011 
óta vesz részt a baracskai közösségi 
életben. Külkereskedelemben, majd 
később a belkereskedelemben dol-
gozott. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen HTK-n szerezett diplo-
mát, jelenleg a PPKE BTK történész- 
hallgatója. 2019 óta Baracska 
polgármestere. Nős, két gyermek 
édesapja. 

Baracska nyit a turizmus felé

‒ Baracska nagy kiterjedésű külterülettel rendel-
kező település, a Mezőföldre jellemzően jórészt 
mezőgazdasági övezetekkel. 

‒ Körbevesznek minket a szántóföldek itt, a 
Mezőföld északi csücskén. Ugyanakkor Baracs-
kán sok egyéb kisvállalkozás is működik, példá-
ul az Európa-szerte ismert Csíz Sajtműhely. A te-
lepülés méretéből és a lakosságszámból adódóan 
a nagyvállalkozások száma kevés. 

Büszkék vagyunk még, többek között az ál-
talános iskolánk névadójára, Kozma Ferencre, 
aki egy ideig településünk lakója volt, és Vö-
rösmarty Mihályra, aki Baracskán írta az Előszó 
című költeményét. Nagyjaink iránti tiszteletből 
az önkormányzat emlékműveket állított, me-
lyek mindenki számára látogathatóak. Az utóbbi 
években, ha lassan is, de emelkedik a lakosság-

A település elhelyezkedése közleke-
dési szempontból kiváló, a főváros 
és Fejér megye székhelye, Székes-
fehérvár között félúton található, 
a Velencei-tó gépkocsival néhány 
perc alatt elérhető. Mindez, s a köz-
ség vonzó természeti környezete 
turisztikai fejlesztésekre ösztönzi az 
önkormányzatot. Szőlősy Attila pol-
gármesterrel beszélgettünk. 

A Faluház Makovecz Imre tervei alapján épült

szám, most 2852 fő él a településen. Sok az új-
szülött, tavaly több mint harminc baba született 
nálunk. Az öröm mellett ez kötelességet is jelent 
számunkra. Éppen most az óvodaépület bővíté-
sére adunk be pályázatot. A jelenlegi férőhelyek 
számát ötvennel szeretnénk növelni. 

‒ Felújították a Kozma Ferenc Általános Is-
kolát, a Községházát és a Makovecz Imre által 
tervezett közösségi házat. Mit emelne ki még a 
közelmúlt fejlesztései közül? 

‒ Az általános iskola felújítása nagyon idő-
szerű volt, mert egy klasszicista kúriában kel-
lett tartani a gyerekek testnevelési óráját, és 
a tetőszerkezet életveszélyessé vált. Az előző 
képviselőtestület kapott erre a célra támogatást 
a kormányzattól, mintegy 330 millió forintot, 
melyből megépülhetett az új tornaterem. Ezzel 
párhuzamosan az iskola felújítására is sor ke-
rült, és 2020-ban még a tálalókonyha is meg-
újulhatott. A faluházunkban tavaly energetikai 
korszerűsítést végeztünk, idén pedig kifestettük 
az épületet. 2020-ban 11 utcát újítottunk fel, az 
idén további 7 utca kerül sorra. Terveink között 
szerepel egy tájház kialakítása, az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületek felújítása, Falumú-
zeum létrehozása, amelynek költségét pályázati 
forrásból kívánjuk finanszírozni. Az iskola terü-
letén található tó partján a 19. században angol-
kert volt, ott szabadidőparkot alakítunk ki.

‒ A természeti értékek alapján Baracska a 
Velencei-tó–Vértes Kiemelt Üdülőkörzet része. A 
turisztika fontos szerepet játszik az itteniek éle-
tében?

‒ Baracska turisztikai lehetőségeit minden-
képpen fejleszteni kell, de sajnos nincsenek szál-
láshelyeink, ezért hosszú távon mindenképpen 
szeretnénk ezt a szegmenst erősíteni. A kerék-
páros turizmus sok lehetőséget rejt, ám pillanat-
nyilag a Budapest és Balaton közötti kerékpárút 
elkerül minket. Folytattunk már egyeztetést a 
fejlesztésben részt vevő cégek szakembereivel. 
Tárnoktól épülne még egy kerékpárút egészen 
Pettendig, ott becsatlakozna a már meglévőbe, s 
Kápolnásnyéken át jutna a tó irányába.   

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

»Az intermodális csomópont 
kialakítása mind gazdasági, 
mind turisztikai szempontból 
lényeges városunk számára. 
A másik fontos fejlesztésünk 
a Bicskei Egészségügyi 
Központ korszerűsítése és 
továbbfejlesztése állami 
támogatásból.«
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Mór a megye   egyik legdinamikusabban      
fejlődő települése, az Ezerjó városa

‒ Megújult a történelmi városközpont – 700 mil-
liós beruházásból, 500 milliós uniós támogatás-
sal. Akad még tennivaló?

‒ Tíz év alatt eljutottunk oda, hogy a bel-
városi felújításban elkezdhetjük az utolsó üte-
met, a Városháza melletti piac- és vásárterület 
teljes rekonstrukcióját 3,3 milliárd forintos 
beruházás keretében. Több évtizedre előre kell 
gondolkodnunk, ezért föld alatti parkolót is ter-
veztünk, ezt az uniós Zöld város programban 
tudjuk megvalósítani. Így megóvhatjuk a város 
zöldterületeit, a parkoló befogad majd mintegy 
száz autót. A Luzsénszky lovarda lesz a Fiata-
lok Háza, a műemléképület felújításra szorul. 
Új vásárcsarnok és egy üzleti negyed épül, a 
kialakuló téren pedig nyári színház és zenei 
estek kaphatnak majd helyet. A munka idén 
szeptemberben kezdődik, és 18 hónap múlva 
lesz kész, a történelmi városközpont rehabili-
tációja ezzel befejeződik.

Ami szintén nagyon fontos fejlesztés: az el-
múlt tíz évben a városon áthaladó állami utak 

A Fejér megyei városban a gazdag 
történelmi múlt, a kulturális és a 
német nemzetiségi hagyományok, 
a művészetek, a kiváló minőségű 
móri bor és a tájjellegű gasztronó-
mia megannyi arca jelen van. Mór 
polgármesterének, Fenyves Péter-
nek a vendégei voltunk.

mind megújultak, a kerékpárút-hálózat kiépült. 
A társadalmi ellátó rendszerekben az összes ok-
tatási és egészségügyi létesítményünket felújí-
tottuk. A kórház, a rendelőintézetek, a gyermek-
orvosi rendelő, óvodák, iskolák egyaránt átestek 
a korszerűsítésen. 

‒ Wekerle Sándor, első polgári származású 
miniszterelnökünk Mór szülötte, a város díszpol-
gára. Idén centenáriumra készülnek.

‒ 2011-ben avattuk fel életnagyságú szob-
rát. Halálának 100. évfordulójáról emléke-
zünk meg idén 25-én, valamint 26-án és 27-én 

nagyszabású centenáriumi ünnepségsorozattal. 
A háromnapos rendezvényt a Wekerle Alapít-
vány szervezi, melynek magam is alapítója 
vagyok. Varga Mihály pénzügyminiszter elvál-
lalta ennek a napnak a fővédnökségét, beszédet 
is mond. Meghívtuk a rendezvényre azokat a 
városokat, ahol Wekerlét díszpolgárrá válasz-
tották, többek között képviselteti magát Deb-
recen, Győr, Karcag, Székesfehérvár, Tapolca, 
Veszprém, és a polgármesterekkel közös ko-
szorúzásra is sor kerül. 27-én tartjuk a Veritas 
Intézet kutatója, dr. Kárbin Ákos Wekerle élet-
útjáról szóló könyvének bemutatóját. A cen-
tenáriumhoz igazodó, méltóságteljes ünnepre 
készülünk. Nagy Benedek, a szobor alkotója 
is jelen lesz.

‒ Mór az Audi beszállítói programjának fő 
bázisa. Az autóipari beszállítás mellett a turiz-
must tervezték helyzetbe hozni. Hogyan sikerült 
a lépésváltás?

‒ Célul tűztük ki, hogy több lábon álljon a 
gazdaságunk, ne csak az autóipar maradjon az 
egyedüli húzóágazat, használjuk ki a Vértes és a 
Bakony által körülölelt város turisztikai és egyéb 
adottságait. Egész napos programot tudunk 
nyújtani, a turisztikai infrastruktúra is jelentősen 
bővült. Évszakonként megtartjuk az emblemati-
kus nagy ünnepeinket. 

Télen a farsangi mulatság vonzza az érdek-
lődőket, tavasszal a borászok nagy ünnepe. A 
három napig tartó Szent György-heti Vigassá-
gon derül ki, milyen borok készültek az elő-
ző évben, és melyik kaphatja meg a „Év Móri 
Ezerjó Bora” elismerő címet. Augusztus 20-a 
ünnepéhez igazítjuk a háromnapos Mórikum 

Fenyves Péter

1956-ban született Székesfehérváron. 
Közlekedésépítő üzemmérnök. 1988 
óta dolgozik a közigazgatásban. A 
megyeszékhelyen volt a város gond-
noka, képviselő, alpolgármester. 
Szakmai tudását a városépítésben 
kamatoztatta. 2006-tól Mór polgár-
mestere, a tizenhárom települést össze-
fogó Móri Kistérségi Társulás elnöke. 
Három felnőtt gyermek édesapja.

A városközpont rehabilitációja során a Szent István park           közösségi térré alakult, hangulatos sétautakkal, pihenőpadokkal, dísztóval

Fesztivált. Legfontosabb nagyrendezvényünk 
október első hétvégéjén a Móri Bornapok, 
ami páratlan években népzenei, néptánc- és a 
páros években fúvószenei fesztivállal egészül 
ki. A fesztivál három napja alatt mintegy har-
mincezer látogatót fogadunk, több földrész 
is képviselteti magát. A mindennapokban a 
borturizmus, a gasztronómia, a bakancsos 
turizmus és most már a kerékpáros turizmus 
hódolói keresik fel településünket. Ehhez hoz-
zájárult, hogy megépült a kerékpárút-hálózat 
Székesfehérvártól. Most adtuk át a Bodajk és 
Mór közötti szakaszt, ez 400 milliós beruházás 
volt. A kiépült infrastruktúrára alapozva há-
romnapos hétvégéket tudunk szervezni a csa-
ládoknak. Székesfehérvárt és Mórt kastélyok is 
összekötik. Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó, 
Bodajk és Mór is büszkélkedhet kastéllyal. A 
Vértesvölgyi kastélyok turisztikai célponttá 
válhatnak.

‒ Gazdaságilag is nagy fontosságú a Vértes 
és Bakony közötti Móri-árok.

‒ Igen, többek között gázvezetékek és hírköz-
lő vezetékek húzódnak itt. Mór nagyon szeren-
csés geopolitikai területen fekszik. A legfrissebb 
hír, hogy ebben az árokban halad majd a Buda-
pest‒Pozsony‒Prága‒Varsó gyorsvasút 300 km/
óra sebességgel, és az egyik állomása Mór lesz. 
A vasút terve már több mint 10 éves, a Weker-
le-terv kitűzött célja volt a közép-európai észak-
déli gazdasági és közlekedési korridor létreho-
zása egészen az Adriáig. A környezetvédelmi 
hatástanulmányt már bemutatták. Budapest és 
Mór között új nyomvonalon közlekedik majd a 
gyorsvasút 2030-tól. 

‒ Elérték a történelmi borvidéki léthez elen-
gedhetetlen 500 hektáros szőlőkvótát? Terveznek 
további telepítéseket?

‒ Jelentősen meghaladjuk a feltételként meg-
határozott 500 hektárt, Molnár Pálnak köszön-
hetően, aki Svájcból tért haza Magyarországra, 
és csaknem kétmilliárd forintot fektetett a bo-
rászat fejlesztésébe. 160 hektáros területen gaz-
dálkodik a Paulus Molnár Borház. Az országos 
borversenyen a legeredményesebb borvidék lett 
Mór. Hálásak vagyunk neki, hogy az Ezerjó ha-
záját így felfejlesztette. A kisebb borászatok is 
jelentős technológiai fejlesztést hajtottak végre. 
A borkészítési technológiában, a hűtés, a palac-
kozás terén szinte minden borászat jelentős tá-
mogatáshoz jutott. Meghonosodott a minőségi 
bortermelés, a borturizmus.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Wekerle Sándor szobra az Erzsébet téren

Csókakő a várról 
és a borairól híres

Az ezerötszáz lelkes község a Mó-
ri-árok Vértes felőli oldalán helyez-
kedik el, szőlőültetvényei pedig a 
Móri borvidékhez tartoznak. A gaz-
dag történelmi múltú településnek 
2010 óta Fűrész György a polgár-
mestere, akit mindenekelőtt a csóka-
kői várról kérdeztünk.
‒ Csókakő legtöbbünk számára a váráról ismert, 
amely napjainkban kedvelt turisztikai úti cél.

‒ A Csókakői várat, amely fontos elővédvára 
volt az akkori koronázó fővárosnak, Székesfe-
hérvárnak, 1299. szeptember elsején említi elő-
ször Csák István alországbíró, aki innen keltezte 
levelét a pécsi káptalannak egy baranyai birtok-
vita ügyében. Később Károly Róbert királyi bir-
tokká tette, s a következő századokban egymást 
váltották arisztokrata gazdái, de persze ne feled-
jük, közel százötven éven át török fennhatóság 
alatt állt. Napjainkban a Magyar Állam tulajdo-
na, melyet az MNV Zrt. képvisel, de a vár az ön-
kormányzatunk kezelésében működik. Részesei 
vagyunk a Nemzeti Kastély- és Várprogramnak, 
ám a fejlesztésre szánt összeg nagysága egyelőre 
még kérdéses. 

A várat 1995-ben kezdték el felújítani, a Csó-
kakői Várbarátok Társasága és az önkormányzat 
összefogásának köszönhetően. 2012-től köz-
vetlen költségvetési források is segítették a vár 
felújítását. A régészeti feltárások mára befeje-
ződtek, Árpád-kori és a török időkből származó 
épületmaradványokat találtak. A helyreállítási 
tervek most készülnek. A vár egész évben ingye-
nesen látogatható, a hét minden napján. 

‒ Programokkal is várják a látogatókat?
‒ A háromnapos Csókakői Várjátékokra 

szeptember elején kerül sor, ahol a művészeti, 
kulturális és gasztronómiai rendezvények mel-
lett a fő látványosság a középkori hadijáték. Idén 
is lesz hagyományőrző torna, amelyre Lengyel-

országból is érkeznek résztvevők. Néhány nap 
erejéig tehát visszacsöppenünk a középkorba. 
Egyébként a Csókakői Várjátékok ingyenes ren-
dezvény.

‒ Az önkormányzatnak sikerült kihasználnia a 
kormányzati és uniós forrásokat? Milyen fejlesz-
tések valósultak meg?

‒ Korábban soha nem érkezett ennyi támo-
gatás Csókakőre. Köszönhető ez az uniós pályá-
zatokon túl főképpen a Magyar Falu Program 
kínálta lehetőségeknek. Elsősorban az utak és a 
járdák rendbetételére helyeztük a hangsúlyt, de 
számos műemlék jellegű épületet és történelmi 
emlékhelyet is sikerült felújítanunk, csakúgy, 
mint a polgármesteri hivatalt, az óvodát és az 
orvosi rendelőt. Új étkező épült az iskolában. A 
kültéri utakat rendbe hoztuk, s hamarosan elkez-
dődhet a Szent Donát-templom rekonstrukciója. 
Szeretnénk szebbé tenni a rendezvényteret, fel-
újítani a szőlők felé vezető bekötőutakat, tervez-
zük egy, a turistákat kiszolgáló pihenőpont és 
egy tájház építését is.

Szálláslehetőségeket a falusi turizmus kereté-
ben tudunk kínálni, de támaszkodunk a közelben 
található Hétkúti Wellness Hotel szolgáltatásaira 
is. További turisztikai információkat egyébként a 
magazin olvasói a móri TDM Egyesület honlap-
ján találhatnak. 

Október 9-én szeretettel várjuk önöket a szü-
reti felvonuláson, amelyen szőlészeink a saját 
pincéikből kínálják boraikat, a főtéren pedig ut-
cabál zárja majd a napot. ■

Fűrész György

1976-ban született Móron. Mérlegké-
pes könyvelőként 1996-ban szerzett 
felsőfokú szakképesítést, majd 2001-
ben Székesfehérváron a Kodolányi 
János Főiskolán kommunikációs 
szakon államvizsgázott. Csókakő 
önkormányzati képviselője 1998-tól 
2010-ig, majd 2010-től jelenleg is a 
község polgármestere. Három gyer-
mek édesapja.

Csókakő váráról Mikszáth Kálmán is megemlékezik a Magyarország lovagvárai című művében 
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Gárdonyi Géza szobra a szülőháza mellett

Gárdony a tóparti területek        
fejlesztésére helyezi a hangsúlyt

‒ Gárdony a Velencei-tó legjelentősebb városa. 
Mikor indult meg a fejlődés?

‒ A múlt század első évtizedeiben a lakosság 
számát tekintve Gárdony kisebb település volt, 
mint Velence, Kápolnásnyék és Pákozd. Az 
1970-es évektől kezdett nőni a lélekszám. Abban 
az időszakban jelentős kormányzati támogatást 
kaptunk a Velencei-tavi Intéző Bizottság révén, 
amelyet dr. Springer Ferenc vezetett. Ő a tó „új-
ragondolásának” legnagyobb alakja, a város és 
a megye díszpolgára. Kikotorták az iszaposodó 
tavat, védőműveket, kikötőket, kikötői infra-
struktúrát építettek, aszfaltoztak, közművesítet-
tek. Vízisportiskolát hoztak létre, tornacsarnok 
épülhetett, evezőspálya az északi oldalon, vitor-
láspálya pedig Agárdon. 

‒ Ön 2006 óta Gárdony polgármestere. Mi-
lyen volt akkor a város, és milyen ma?

‒ 2006-ban polgármesterként egy rendkívül 
leromlott állapotú településen kezdtem dol-
gozni. Pénzügyileg rosszul álltunk. 2013-ban 
és 2014-ben a kormány két részletben átvette 
tőlünk az adósságot. Ezzel egy időben jelen-
tősen megváltozott az önkormányzatok finan-
szírozása is, az ágazati támogatásokból fedezni 
tudjuk a város kiadásait. Adóbevételeink is 
nőttek. Sokat tettünk a város útjainak, járdá-
inak, zöldfelületei-nek fejlesztése terén. Ke-
rékpárutak is épültek a városban. Új óvodákat 
és bölcsődét építettünk, javítottunk iskoláink 
lehetőségein. Agárdon új sportcsarnok épült, a 
gárdonyi tornatermet bővítettük és felújítottuk. 
Új kulturális létesítményeket hoztunk létre. 
Jelentősebb közösségi épületeinket geotermi-
kus energiával fűtjük, és napelemrendszerek 
elégítik ki az intézmények elektromosenergia-
igényét. A parton az önkormányzat tulajdoná-
ban négy fizetős és két szabadstrand van. A 

Az elmúlt években felértékelődtek Gárdony erőforrásai, sokan költöznek ide. Amíg 2006-ban kisvárosunkban 
szinte minden második ingatlan eladó volt, ma kielégíthetetlennek tűnik az érdeklődés a település iránt az ingat-
lanpiacon. Évente három-négyszáz fővel nő a lakosságunk – számolt be Tóth István polgármester a változásokról.

Velencei-tavi Vízi Sportiskola is üzemeltet egy 
strandot. Nálunk, Gárdonyban hét helyszínen 
lehet fürödni, jó feltételek között. Ez az egyik 
erősségünk. 

‒ A város dinamikusan fejlődő régió része, 
közel Budapesthez és Székesfehérvárhoz. Érez-
hető a gazdasági növekedés? 

‒ Lakosságunk jelentős része ingázik, de jó 
a helyzet, mert a vasútállomásoknál lehet par-
kolni. A távmunka egyre inkább hódít, főleg a 
fiatalabb generáció körében. Jelentős a turizmus 
különböző ágazataihoz kapcsolódó szolgáltatá-
sok munkaerőigénye. Nálunk munkaerőhiány 
van. Településünk a Mezőföld északi részén 
fekszik, kiváló termőtalajunkat nagyrészt csa-
ládi gazdaságok művelik meg. Átalakult a nö-
vénytermesztés szerkezete. Eddig az uralkodó 
gabona, napraforgó, repce helyét gyümölcsösök 
vették át. Meggy-, cseresznye-, kajszibarack- 
és szamócaültetvényeink egyre jelentősebbek. 
Egyre több vállalkozás dolgozza fel helyben a 
megtermelt gyümölcsöket. Pálinkafőzdék és bo-
rászatok létesültek. Újabban több gyümölcsital-
készítő üzem épült. 

‒ Gárdony bevételeit nagyrészt az idegenfor-
galomnak köszönheti. Milyen turisztikai célú fej-
lesztések történtek, történnek a városban?

‒ Először az állandóan lakott helyeket kel-
lett rendbe hoznunk. Most kezdhetünk a tóparti 
területekre koncentrálni. Ebben az évben vizes-
blokkok, baba-mama szobák, új lejárók, elegáns, 
nyári öltözők létesülhettek. Az egész tóparti zó-
nát szeretnénk a következő három évben maga-
sabb szintre emelni. Sokat jelentett a városnak az 
uniós forrás, amit a vízügyi igazgatóság használt 
fel kikötők rendbetételére, partvédő művek fel-
újítására, mederkotrásra, új kikötők létesítésére. 
Őszre maradt még néhány kikötő felújítása. Új 
sétányokat építettünk, rendbe tettük Agárdon a 
Madárvártát, elkészült a Gárdonyi Géza Emlék-

ház teljes rekonstrukciója, kialakítottuk a Velen-
cei-tavi Galériát, rönkvárat építettünk, az agárdi 
gyógyfürdőben új medencék létesültek, a diny-
nyési városrészen kialakítottuk a Templomkerti 
Hagyományőrző Központot. Felújítottuk a gár-
donyi könyvtárat és a Nemzedékek Házát. 

‒ Milyen nyári programok és milyen egyéb 
látnivalók várják az ide érkezőket?

‒ Gazdag programkínálatot nyújt a Velen-
cei-tó környéke. Népszerű lett a tavon a szörfö-
zés, a vitorlázás, a sárkányhajózás és a SUP is 
megkezdte hódító útját. Az Agárdi Gyógy- és 
Termálfürdő a régió leglátogatottabb gyógy-
fürdője. A dinnyési Várpark is rengeteg ven-
déget fogad. A Gárdonyi Géza Emlékház, a 
Pákozdon lévő Katonai Emlékpark közkedvelt 
úti cél. Évente megrendezzük a Velencei-tavi 
Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivált május ele-
jén. Júliusban a tókörnyéki borászok az Agár-
di Borpart rendezvényen mutatják be legjobb 
boraikat. Nyáron minden hétvégén koncertek, 
zenés rendezvények vannak a tóparton. Külö-
nösen kedveltek a Popstand programjai. Ok-
tóberben kerül sor a Teríts-Meríts Fesztiválra. 
Kirakodóvásár, kézműves portékák, mezőgaz-
dasági termékek, ételek, italok, színpadi prog-
ramok sokasága – így lehetne összefoglalni a 
neves nap látványosságait. ■

Tóth István

Komáromban született 1953-ban. 
Földrajz–testnevelés szakos tanári dip-
lomát szerzett az egri főiskolán. Peda-
gógusi pályáját az agárdi iskolában 
kezdte, ahol 1990-től másfél évtizedig 
igazgatóként dolgozott. Közben a Ja-
nus Pannonius Tudományegyetemen 
középfokú tanári, a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen közoktatás-vezetői diplo-
mát szerzett. 2006-tól polgármester. 

Pákozdnak évről évre       
növekszik a turistaforgalma 

‒ Pákozd katonai örökséget kapott a sorstól, 
amely az itt élők számára a mai napig a haza, 
a szülőföld szeretetét jelenti – mondta a pol-
gármester. ‒ Ezért is épülhetett meg itt a Don-
kanyar Emlékkápolna, ahová 1999. október 

A Fejér megyei nagyközség hazánk 
egyik legismertebb települése. Az 
1848. szeptember 29-i győztes pá-
kozdi csata ott szerepel a magyar 
történelem legfényesebb eseményei 
között. Egy-egy település múltját, 
de jelenét és a jövőjét is nagymér-
tékben meghatározzák történelmi 
értékei és kulturális hagyományai. 
Minderről Kardos Ádám polgár-
mester számolt be magazinunknak.

30-án orosz földről, Roszkino falu mellől, 
minden külhonban elhunyt magyar honvédő 
jelképeként hazaérkeztek az ismeretlen katona 
földi maradványai. 

A kápolnától nem messze, a Mészeg-hegyen 
jött létre a Katonai Emlékpark, mely Magyar-
ország nemzeti emlékhelyeinek egyike. E park 
nem csupán a történelmet kedvelők számára 
nyújt kitűnő kirándulási célpontot, de a kalan-
dot és az élményeket keresőknek is nagyszerű 
helyszín. A park központjában a pákozdi csata 
tiszteletére állított obeliszk áll. Az emlékhely 
2010-ben nyitotta meg kapuit, bemutatva az 
1848-ban alakult Magyar Honvédség történe-
tét, az elmúlt 170 év főbb katonai műveleteit, 
emléket állítva e korok ismert és ismeretlen 
hőseinek. Ha körbenézünk a Velencei-tó és a 
Velencei-hegység között fekvő csodálatos vi-
déken – fogalmaz Kardos Ádám –, képzele-
tünk könnyedén visszaröpít bennünket a régi, 
dicsőséges időkbe.

Az egykori néhány házas faluból mára több-
utcás, szalagtelkes település alakult ki a Velen-
cei-hegység délnyugati peremén. Pákozd olyan 
hely, ahová örömmel tér be a látogató. Természe-
ti kincsei, a Velencei- és a Bella-tó, az Angelika- 
és az Anikó-forrás, az arborétum, az ingókövek, 
a Madárvárta napjaink vonzó turisztikai úti cél-
jává teszik. 

Pákozd megőrizte falusias jellegét, sajátos 
hangulatát. 

A Duna–Ipoly Nemzeti Park kezelésében 
álló, 44 hektáros természetvédelmi területet 
Magyarországon egyedülálló földfelszíni alak-
zatok, az úgynevezett „ingókövek” elszórt cso-
portjai tagolják. A Velencei-hegység lepusztult 
felszínéből előbukkanó gránittömbök ellenáll-
tak az eróziónak, s a köztük lévő hasadékokból 
a víz és a szél felszínalakító munkája hordta ki 
a törmeléket. Napjainkban a környezetükből 
kiemelkedő, lekerekített élű, egymásra tor-
nyozódó sziklacsoportok egyedülálló látványt 
nyújtanak. Némelyikük szoborszerű, eseten-
ként bizarr alakzatot mutatva olyan, mintha a 
bizonytalan egyensúlyi helyzetű sziklákat óri-
ások keze hányta volna egymásra. Az erózió 

által erőteljesebben megmunkált, gömbölyded 
alakú sziklákat a helyi népnyelv gyapjúzsákok 
néven emlegette, s olyan neveket adtak nekik, 
mint Gomba-kő, Kis-Cipó, Pandúr-kő, Orosz-
lán-szikla. A Pákozdi-ingókövek a település 
felől több, kerékpárral is járható turistaúton 
megközelíthetőek – mesélte a polgármester –, 
de az ingóköveket az 1994-ben létesített Gránit 
földtani tanösvény is összeköti. A Pogány-kő 
csúcsát képező ingóköveken cirill betűs fel-
iratok emlékeztetnek arra az 1991 előtti idő-
szakra, amikor a területet a Magyarországon 
állomásozó szovjet hadsereg gyakorlótérnek 
használta. 

Pákozdon és környékén több lovarda találha-
tó, melyek mindegyikében magas szintű lovas 
oktatás folyik, vadregényes környezetben. A Ve-
lencei-tó körüli kerékpárút áthalad a településen, 
így eltekerhetünk a méltán híres Miskahuszár-
szobor mellett, amely Pákozd egyik büszkesé-
ge. A világ legmagasabb huszárszobra szintén 
az 1848-as pákozdi csatára emlékezteti az ide 
érkezőket. A pákozdi emberek őrzik a hagyo-
mányainkat. Errefelé évszázadok óta megélhe-
tési forrás a nád, családok sorának adott és ad 
munkát. Megtalálhatóak nálunk az ősi magyar 
népművészet hagyományai, egyebek mellett a 
fazekasság és a szövés – mondta befejezésül 
Kardos Ádám polgármester. ‒ Pákozd várja az 
érdeklődőket hagyományőrző programjaival, 
falusi szállás- és vendéglátóhelyekkel, cukrász-
dákkal, sportolási lehetőségekkel. Mi  tudjuk, 
hogy a vendéget nem megszerezni, hanem 
megőrizni kell. ■

Kardos Ádám

1983-ban született Székesfehérvá-
ron. A Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi Karán bánya- és 
geotechnikai mérnökként, majd a 
Széchenyi István Egyetemen épí-
tőmérnökként végzett. Tíz éven át 
dolgozott a székesfehérvári önkor-
mányzat Beruházási Irodáján. 2019 
októberétől Pákozd polgármestere. 
Nős, két gyermek édesapja.

Pákozd nevéhez két győztes csata is fűződik: a törökkel 1593-ban megvívott ütközet és az 1848–1849-es szabadságharc egyik legfényesebb diadala

Miskahuszár szobra a település jelképe lett

A Velencei-tó délnyugati része 1958 óta fokozottan védett madárrezervátum
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‒ Ön 2006 óta a község polgármestere. Milyen 
volt az akkori Nádasdladány, és milyen a mai?

‒ Tősgyökeres nádasdladányi lakosként min-
dig is szívügyemnek éreztem a település sorsát. 
Az elmúlt tizenöt év folyamán egymást érték a 
fejlesztések, alighogy befejeztünk egyet, máris 
hozzáláttunk a következőhöz. Egyetlen példát 
mondok. Amikor polgármester lettem, a 19 ut-
cánkból 15 murvaborítású volt. Mára az utób-
biakból mindössze kettő és fél maradt, de ezek 
aszfaltozására is benyújtottuk már a pályázatot. 

‒ Melyek voltak a közelmúlt legfontosabb be-
ruházásai, s melyek vannak folyamatban?

‒ Az útfelújításokat már említettem. Meg-
újult a főterünk, megtörtént az óvoda energe-
tikai korszerűsítése, s egyébként is igyekszünk 
a közintézményeinket környezettudatosan 
működtetni. Elkezdődött az óvoda mellett egy 
„mini” bölcsőde építése, amely őszre befejeződ-
het. Egyebek mellett hőszigetelés és nyílászáró-
csere történt a polgármesteri hivatalban és az 
egészségházban, a középületeink mindegyikén 
napelemes rendszer segíti az energiatakarékos 
működtetést. Játszóterek épültek, saját erőből 

Nádasdladány a pályázatok       
révén töretlenül fejlődik

A Fejér megye nyugati részén található település magasabban fekvő területeiről nagyszerű kilátás nyílik a 
Sárrétre és a Bakony vonulataira. A község északi felén, a Sárrét lapos vidékén tőzegbányák találhatók, amit 
a Sárvíz-malomcsatorna és a Talián-árok szel át. Varga Tünde polgármestertől kértünk interjút. 

Varga Tünde

1996 tavaszától dolgozik a köz-
igazgatásban. 2013 óta anya-
könyvvezetőként sok ifjú párnak 
vezette polgári esküvőjét a Nádas-
dy-kastélyban. 2017-ben Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetésben 
részesült. Munkatársai elismeréssel 
szólnak munkabírásáról és kreativi-
tásáról. 2006 októberétől Nádasd-
ladány község polgármestere.

felújítottuk a temető ravatalozóját. 45 férőhe-
lyes parkolóra és a Kapusház felújítására adtuk 
be pályázatunkat, sikerrel, így mindkét beruhá-
zás hamarosan elkezdődhet. A Kapusház az első 
információs pontja lesz a Nádasdy-kastélynak.  
A beszerzési eljárása zajlik egy fitneszpark ki-
alakításának, most folyik a mezítlábas sétány 
kialakítása, és folytatjuk a kerékpárút építését a 
kastélypark melletti területen, mivel hosszú távú 
tervünk, hogy szeretnénk rácsatlakozni a Buda-
pest‒Balaton kerékpárútra. 

‒ A kétezer lelkes községben élő munkaválla-
lók találnak-e helyben álláslehetőségeket?

‒ Annak idején, még a grófi időkben a telepü-
lés gazdasága erősnek volt mondható, működött 
itt téglagyár, nádfeldolgozó üzem, jelentős volt 
az állattartás. Mára azonban a munkalehetősé-
gek sajnos beszűkültek, a felnőtt lakosság döntő 
többsége ingázik, a legtöbben Székesfehérvárra. 
Helyben az egyéni és a kisebb családi vállalko-
zások teremtenek munkalehetőségeket, de ezek 
száma nem jelentős. Az önkormányzat évi 250 
milliós költségvetéséből mindössze 10-12 millió 
forint az iparűzési adóbevétel. Az adóképesség 
mindössze 5-6 ezer forint egy főre vetítve, ami 
igen kevés. 

‒ Újra látogatható a messze földön híres Ná-
dasdy-kastély…

‒ Édesapám bő tíz éven át a kastély gondnoka 
volt, s mi a kastélypark mellett laktunk. Maga az 
épület akkoriban még romos állapotot mutatott, 
de ott működött az óvoda és a Nádgazdaság Vál-
lalat is, amelynek édesapám akkor a helyi veze-
tője volt. A kastély teljes rekonstrukciója időköz-
ben befejeződött, augusztus elsején megtörtént 
az ünnepélyes átadása. A harangtoronyból me-
seszép kilátás nyílik a parkra és a tóra. Maga a 
kastély, amelyet a Nemzeti Örökségvédelmi Fej-
lesztési Nonprofit Kft. működtet, múzeumként 

és közkedvelt esküvői rendezvényhelyszínként 
várja az érdeklődőket. Gyönyörű a kastélyhoz 
tartozó katolikus Szent Ilona-templom, amely-
nek különlegessége, hogy vörös téglából épült, 
az oltáron pedig a gróf fiatalon elhunyt felesége 
látható a gyermekeivel, s a templom is az ő nevét 
viseli. Az egykori vízimalom magánkézben van, 
a tulajdonosa tervezi a felújítását. 

‒ A nyári kulturális programokat követően 
milyen rendezvényeket ígér augusztus vége és a 
szeptember, október?

‒ Hagyományosan augusztusban rendezzük 
meg a búcsút, szeptemberben Lecsónapot tar-
tunk, amelyhez egy kerékpáros versenyt szeret-
nénk szervezni a szomszédos településekkel kar-
öltve. Októberben lesz a szüreti lovas felvonulás, 
amelyet falubál követ.

Létezik egy „Nádasd” Települések Együtt-
működéséért Közalapítvány, amelynek mellet-
tünk tagja Borsodnádasd, Mecseknádasd, a Vas 
megyei Nádasd és a szlovák Csallóköznádasd. 
Az idei háromnapos találkozót július végén mi 
rendeztük, ahol most mi mutathattuk be épített 
örökségeinket, hagyományainkat, gasztronómiai 
különlegességeinket, Fejér megye kulturális elő-
adóit.  S persze, a vendégeink részt vehettek a 
Nádasdy-kastély ünnepélyes átadásán is. ■

  A 19. század második felében, Tudor-stílusban épült Nádasdy-kastély a teljes felújítást követően augusztus elejétől ismét látogatható

Ercsi a múlt értékeit megtartva
következetesen építi jövőjét

‒ Ercsi korábban „katonai településnek” számí-
tott. Vannak-e ennek nyomai napjainkban?

‒ A városról két dolog jut az emberek eszébe: 
a cukorgyár és a laktanya. Ehhez hozzá szoktam 
tenni a harmadik fontos mementót, Eötvös Jó-
zsef hagyatékát, ugyanis a kiváló politikus és író 
gyermekévei egy részét Ercsiben töltötte. 

A kérdésére visszatérve, bizonyos értelemben 
településünket a mai napig katonavárosként is 
emlegetik, talán azért, mert az egykori legendás 
laktanya jelenleg is a Magyar Honvédség keze-
lésében van. A 27 hektáros terület nagy része 
bozótos, az épületek állapota évről évre romlik. 
Az ercsi városvezetés több javaslatot tett már a 
volt helyőrség hasznosítására, ám eddig egyik 
sem talált meghallgatásra. Bizakodunk abban, 
hogy előbb-utóbb valamiféle kompromisszumos 
megoldás születik. A volt helyőrségi művelődési 
otthon viszont időközben az önkormányzathoz 
került, együtt a korábbi tiszti szállóval, a lakta-
nya kazánházával és vízművével. 

‒ Hogyan jellemezhető a város gazdasága?
‒ Az elmúlt évszázadok során Ercsi min-

dig is meghatározó települése volt a térség-
nek, bár meg kell jegyeznem, hogy az utób-
bi húsz évben a környék iparszerkezetének 
átalakulása okán a mi iparűzési adóbevé-
teleink csökkentek. Ercsiből nyílik a MOL 
kőolajfinomítójának déli kapuja, illetve Száz-
halombatta irányából településünk északi vé-
gébe is átnyúlik a finomító területe. Az olaj-
ipari cég nem pusztán az egyik legjelentősebb 
foglalkoztató, de a legnagyobb helyi adófize-
tő is. Az ipari parkunk lassan benépesül. Az 

A Duna jobb partján fekvő kisváros 
hazánk egyik legrégebb óta lakott 
települése. A 19. század elejétől – 
kikötői révén – fontos kereskedel-
mi központ volt, sorra települtek 
ide könnyűipari üzemek. Azóta 
Ercsi legújabb kori történelme több 
fordulatot is vett. Szabó Tamás pol-
gármester vendégei voltunk. 

ott működő vállalkozások közül kiemelendő 
a kormányművek, vezérlőtengelyek, lengő-
karok és gömbcsuklók gyártásával foglal-
kozó Musashi Hungary Ipari Kft., amely a 
hazai nagy autógyártók jelentős beszállítója. 
Ugyancsak Ercsit választotta telephelyül az 
egészséges élelmiszereket előállító és forgal-
mazó Biopont Kft. Néhány további ipari és 
szállítmányozó cégen túl az itt élő munkavál-
lalók fő megélhetési forrása a szolgáltatás és 
kereskedelem, amelynek a város nagy átmenő 
forgalma és regionális központi jellege egy-

aránt kedvez. Városunknak 
és környékének mezőgazda-
sága is figyelemre méltó, el-
sősorban gabona-, kukorica-, 
cukorrépa- és napraforgó-ter-
mesztésen alapszik.

‒ Melyek voltak az elmúlt 
esztendők legfontosabb beru-
házásai?

‒ Ha az utóbbi tizenöt év 
eseményeit veszem sorra, azzal 
kell kezdenem, hogy 2006-ban 
felújítottuk a volt honvédségi 
óvodát. Megépült 2010-ben a 
járóbeteg-szakrendelő, mely-
nek épületében kaptak helyet 
az alapellátást szolgáló orvosi 
rendelők is. Megoldódott a 

dunai partfal védelme, valamint a szennyvíz-
elvezetés és -tisztítás, mindkettő fél-fél milliárd 
forintos beruházás keretében. Az önkormányzat 
is hozzájárult a mentőállomás és a rendőrőrs 
létrehozásához. Megtörtént jó néhány közintéz-
ményi épület akadálymentesítése uniós pályázati 
forrásokból. Tornateremmel bővült a hét cso-
portszobás óvodánk, új bölcsőde épült, megújult 
az iskola, és részben a sportcsarnok épülete is.

Három elhanyagolt ingatlant hoztunk olyan 
állapotba, hogy azok ma már szociális bérlaká-
sokként funkcionálnak. Elkészült a tervezett ke-
rékpárút bő ötven százaléka. 

‒ Milyen látnivalók várják az Ercsibe érke-
zőket?

‒ Mielőtt a kérdésére válaszolnék, szólnom 
illik arról az elképzelésünkről, hogy miképpen 
tehetnénk vonzóbbá városunkat a turisták szá-
mára. Úgy gondoljuk, hogy ehhez Ercsi dunai 
partszakaszán egy mólószerű hajókikötőt kelle-
ne építenünk, amely fogadni tudná a menetrend-
szerű hajójáratokat, illetve az alkalmi kiránduló-
hajókat. 

Ami pedig a látnivalókat illeti, elsőként em-
lítem a Szapáryak által megálmodott barokk 
Nagyboldogasszony-templomot, amely Fejér 
megye ötödik legnagyobb temploma. Nem csu-
pán vallás-, hanem ipartörténeti szempontból is 
érdekesség a volt cukorgyári kápolna, amelynek 
üvegablakai Róth Miksa műhelyében készültek. 
A másik kápolnánkban helyezték örök nyuga-
lomba báró Eötvös Józsefet, végakarata szerint, 
nagyszülei mellé. Mivel azonban a második vi-
lágháború idején feldúlták a kápolnát, valamikor 
a hatvanas években Vilt Tibor Eötvös-szobra 
mögött kialakítottak egy sírkamrát, s a kápolná-
ban lévő csontmaradványokat abban helyezték 
el. Később felújították a kápolnát, s ha minden a 
terveink szerint alakul, akkor idén október 30-án 
a koporsók ünnepélyes keretek között visszake-
rülhetnek eredeti helyükre.  

Szívesen látunk mindenkit a XXI. Eötvös 
Napok rendezvénysorozatán, amelyre augusztus 
27-e és szeptember 7-e között kerül sor. ■

Szabó Tamás

1952-ben született Székesfehérvá-
ron. A  Budapesti Műszaki Egye-
temen végzett gépészmérnökként, 
majd az ercsi cukorgyárban dolgo-
zott 25 éven át, több beosztásban. 
Öt évet töltött el az autókereskede-
lemben, mint márkaképviseleti ve-
zető. 2006-tól Ercsi polgármestere. 
Nős, három felnőtt lánya és öt uno-
kája van.

Ercsit a természeti szépségei és az itt élők elhivatottsága a lehetőségek kisvárosává tette  fotók: illés gergely

A római katolikus Szent Ilona-templom

A barokk Nagyboldogasszony-templom 1762 és 1767 között épült
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SPAR Magyarország - 
Harminc éve a vásárlók 
szolgálatában 

A SPAR Magyarország büszkén tekint vissza 
az alapítása óta eltelt időre. A sikeres évtize-
dek a hazai kiskereskedelem élvonalába he-
lyezték a vállalatot. A cég 1990-ben kezdte 
meg működését, az első szupermarket áruhá-
zat 1991-ben nyitották meg Tatán. Harminc 
év alatt az üzlethálózat 588 tagúra bővült, kö-
szönhetően az évek alatt végrehajtott 647 mil-
liárd forintnyi beruházásnak. A SPAR hazánk 
egyik legnagyobb munkaadója: közel 14 000 
dolgozónak biztosít stabil megélhetést.

Széles és minőségi áruválaszték, 
saját márkás termékek
A vállalat három évtizedes piaci sikerének 
egyik alapköve a magas színvonalú, minőségi 
kiskereskedelem. Széles áruválasztékkal úgy 
igazodik a különféle vásárlói igényekhez, 
hogy közben a kedvező árszint biztosítására 
is törekszik. Legjobb példa erre a saját márkás 
termékek sikertörténete: a társaság 1997-ben 
kezdett saját cégnévvel ellátott árukat beve-
zetni, mára több mint 30 saját márkás termék-
családdal várja a vásárlókat. Az áruházlánc 
ma már 3600-nál is több saját márkás árut 
forgalmaz, amelynek fele élelmiszer.

Első a hazai
A vállalatnak a magyar gazdaságot támogató 
üzletpolitikája és gyakorlata régóta prioritást él-
vez. A SPAR beszállítói közül a hazaiak aránya 
az utóbbi tíz évben 85% és 90% között mozgott, 
a 2020-as beszerzések értékének 89%-a szár-
mazott itthoni partnertől. A cég a hazai agráriu-
mot és élelmiszer-ipari feldolgozókat, a családi 
vállalkozásokat és a magyar gazdákat így segíti 
stabil piachoz, amit a hálózata jelent.

Erősödő online jelenlét
Napról napra többen vásárolnak be az áruház-
lánc online shopjában. A 2019-ben 960 millió 
forintos beruházással elindított SPAR online 
shop szolgáltatást jelenleg Budapesten és kö-
zel ötven környező településen, Tatabányán, 
Kecskeméten, Székesfehérváron, valamint 
Zalaegerszegen és szűkebb vonzáskörzeteik-
ben, illetve a Velencei-tó vidékének kilenc, 
turisztikailag frekventált településén vehetik 
igénybe a vásárlók. 

Bővülő saját húsüzem és kényelmi 
termékek
A hálózatfejlesztéssel és az árukínálat bőví-
tésével párhuzamosan a jelentős frisshús- és 
húskészítmény-értékesítés alapozta meg a 
saját tulajdonú Regnum húsüzem létesítését 
2004-ben. A SPAR az egyre növekvő ke-
resletet látva a gyártási kapacitás növelése 
mellett döntött, és megvásárolta a ZIMBO 
Perbál Húsipari Termelő Kft. perbáli üzemét, 
amely 2020 novemberétől Regnum Húsüzem 
Perbálként működik. Emellett a fogyasztói 
igények átalakulásával megnőtt az egyszer-
re gyors és minőségi étkezések iránti igény 
is, ezért hozta létre a vállalat a SPAR enjoy. 
convenience üzemet Üllőn. 

Gyakorlati kiállás 
a fenntarthatóság mellett
Az áruházlánc a hulladékkezeléstől a logisz-
tikán át a reklámtevékenységig egyre több 
környezetkímélő megoldást 
alkalmaz, és vásárlóit is 
bevonja azok működtetésé-
be. Egyre bővül a környe-
zettudatos termékek köre, 
amelyekkel a vásárlók te-
vékenyen hozzájárulnak a 
fenntarthatóbb, zöldebb jö-
vőhöz. Az üzlethálózatban 
csökken a műanyag csoma-
golások mennyisége, egyre 
több újrahasznosítható papír 
került felhasználásra. 

A társadalmi 
felelősségvállalás 
fontossága
A SPAR a környeze-
ti mellett a szociális 
fenntarthatóság te-
rén is számtalan lehe-
tőséget megragad, hogy 
aktív szerepet vállalhasson 
a társadalmi felelősségválla-
lás területén. Az elmúlt har-
minc év során 400 milliárd 
forintnál is nagyobb az az 
összeg, amellyel a vállalat 

az ország fejlődéséhez hozzájárult, és több 
mint egymilliárdos végösszegű az a részvé-
tel, amellyel a különféle társadalmi, környe-
zetvédelmi, sporttal, oktatással és kultúrával 
kapcsolatos ügyeket segítette.

Fejér megye és a SPAR
A vállalat rendkívül nagyra értékeli az itt élő 
emberek szorgalmát és teljesítményét, ame-
lyet jól példáz, hogy a Közép-Dunántúl ré-
gió GDP-jének közel 70%-át egymaga Fejér 
megye adja. A SPAR a lendületes fejlődésben 
éppúgy partner, mint az itt lakók magas szín-
vonalú ellátásában. Ezt mutatja a megyeszék-
hely két hipermarket áruházának létesítése és 
az összes városban megtalálható SPAR egy-
ség, amelyek nem csupán minőségi vásárlást 
biztosítanak, hanem munkahelyeket is jelen-
tenek.

Jubileumát ünnepli a SPAR Magyarország 2021-ben. A tár-
saság harminc éve kezdte meg működését, és az elmúlt idő-
szakban a hazai kiskereskedelem meghatározó vállalata lett. 
A SPAR annak köszönheti sikerét, hogy a vásárlók igényeit 
mindig az üzleti döntéseinek középpontjába helyezi. Az üzlet-
hálózat elkötelezett partnere a dinamikusan fejlődő Fejér me-
gyének, számos fejlesztésével támogatja a régió gazdaságát. 

Perkáta egymás után valósítja meg a terveit

‒ A nagyközség életében napjainkban is megha-
tározó szerepe van a mezőgazdaságnak?

‒ Településünk a Mezőföldnek szinte a köze-
pén helyezkedik el. Három nagyobb agrárvállal-
kozás működik Perkátán, ezek valamennyien je-
lentős mértékben hozzájárulnak az önkormányzat 

adóbevételeihez, 
nem beszélve az 
általuk foglalkoz-
tatott munkaválla-
lókról. Természe-
tesen napjainkban, 
a gépesített nagy-
üzemi termelésnek 
köszönhetően már 
jóval keveseb-
ben dolgoznak az 
agrárszektorban, 
mint mondjuk 20-
30 évvel ezelőtt. 
Ennek okán az itt 

A régészeti feltárások leletanyagai 
szerint a környék már a bronzkor-
ban is lakott volt, de a föld mélye 
rejtett emlékeket a Római Biroda-
lom idejéből és a népvándorlás ko-
rából is. A Fejér megyei nagyköz-
ség mindennapjairól Oláh István 
ügyvivő alpolgármestert kérdeztük. 

élők közül sokan ingáznak Székesfehérvár és 
Dunaújváros ipari cégeihez.  

Ami a növénytermesztést illeti, legjellem-
zőbb mifelénk a kukorica, a repce és a búza, az 
állattartást pedig egy sertéstelep képviseli. 

‒ Milyen fejlesztések, illetve beruházások va-
lósultak meg Perkátán?

‒  Megtörtént az orvosi rendelő felújítása és 
bővítése, új bölcsőde épült, és túl vagyunk az 
óvodafejlesztésen is. Az út- és járdafelújítások, 
valamint a vízelvezető árkok kiépítése terén lesz-
nek még feladataink a közeljövőben. Összessé-
gében elmondhatom, hogy a négyezer lelkes 
Perkáta infrastrukturális ellátottsága megfelelő, 
noha tennivaló mindig akad ezen a területen is. 

Közintézményeink energiatakarékos mű-
ködését, szintén a sikeres pályázatainknak kö-
szönhetően, napkollektoros rendszerek segítik. 
Ugyancsak sikerrel pályáztunk a temető rend-
betételére, ami a ravatalozó felújítását, urnafal 
építését és az ottani utak felújítását jelenti. 

A környező településekkel közösen szeret-
nénk rácsatlakozni a Székesfehérvár és Dunaúj-
város között építendő kerékpárútra.

‒ Melyek Perkáta legnevezetesebb látnivalói?
‒ Elsőnek kell említenem a Győry-kastélyt. 

Főszárnyának felújítása néhány évvel ezelőtt 
befejeződött. Ebben található a két állandó és az 
időszakos kiállításaink mellett rendezvényterem 
is, mely kedvelt helyszíne a perkátai esküvők-
nek. Az egyik oldalszárnyban, szintén pályázati 
forrásokból, hat lakást alakítottunk ki, melyeket 
fiatal, harminc év alatti házaspárok vehetnek 
igénybe. A C szárnyban pedig a közkonyhánk 
működik, mely az óvoda és az iskola ellátása 
mellett lakossági közétkeztetést is biztosít. Érde-
mes felkeresni a katolikus templomunkat, ame-
lyet a 18. század utolsó harmadában ugyancsak a 
Győry család építetett, a Galgóczy-kápolna szin-
tén helyi látnivaló. Idén júniusban avathattuk fel, 
köszönhetően az Országos Kovácsmíves Egye-
sületnek, a helyben elkészített, vasból kovácsolt 
haranglábat, a hozzá tartozó, nem öntött, hanem 
kovácsolt haranggal együtt. Ez utóbbi igazi kuri-
ózumnak számít Magyarországon. ■

Oláh István

Dunaújvárosban született 1976-ban, 
1991 óta él Perkátán. 2019-ben 
választották be a település képvi-
selő-testületébe. 2020 októberétől 
ügyvivő alpolgármesteri megbíza-
tással látja el Perkáta nagyközség 
polgármesteri teendőit. Nős, három 
gyermek édesapja.

A görögök hálája a mai napig töretlen
Az oktatási intézményeink 2012 óta a magyar-
országi görögök országos önkormányzatának 
fenntartásában működnek, kéttannyelvű 
az iskola. Százszázalékos visszaigazolást 
kaptunk a szülőktől. Minden magyar gye-
rek tanulja a görög nyelvet – büszkélkedik 
Papalexisz Kosztasz, a görög‒magyar falu, 
Beloiannisz polgármestere.

‒ Történelmi szempontból nagyon érdekes a gö-
rög nemzetiségi község kialakulása. Milyen az 
élet ma hazánk egyik legfiatalabb településén?

‒ Idén 71 éves a település. 1950-ben építet-
ték, májusban kezdték és októberben már állt az 

épületek zöme. A II. világháborút követő 1946 
és 1949 között zajló görögországi polgárháború 
során a vesztes feleket, a baloldalon harcoló ka-
tonákat, a családtagokat, a hadszíntér területén 
élőket menekítették. Átmenetnek tekintettük, 
minden évben úgy koccintottunk decemberben: 
Jövőre otthon! Nem életerős fiatalemberek jöt-
tek, hanem először a gyerekeket menekítették, 
ezt követően a sebesülteket, végül a családta-
gokat. Az akkori népi demokratikus államok 
többsége befogadta őket. Hozzánk körülbelül 
tízezren érkeztek. Budapesten, a dohánygyár 
területén élt már egy görög kolónia. Felmerült, 
hogy mivel többségük az agráriumban dolgozott 
otthon, épüljön számukra egy település vidéken. 
Az építkezés idején Budapest még romokban 
hevert, óriási áldozatvállalás volt a falu felépíté-
se a magyarok részéről.  Rendszertől függetlenül 
nagyon hálásak vagyunk a magyar államnak. 

‒ Beloiannisz híres görög hagyományőrző 
eseményeiről, a hangulatos műsorokról, tánchá-
zakról, a Vasilopita-vágás szertartásáról. 

‒ A nagy görög nemzeti ünnepeket, ahogy a 
magyarokat is, közösen ünnepeljük. Augusztus 
15-én Szűz Mária elszenderedése nagy egy-
házi ünnep, de a görög húsvét a legnagyobb 
ünnepünk. A görögöknél átszövi az egyházi 
élet jelenléte a társadalmat, a mindennapokat. 
Görögország lakosságának döntő többsége gö-
rög ortodox. Az egyházi ünnepekben nagy kö-

zösségépítő erő rejlik. A Vasilopita ünnepséget 
január elején tartjuk. Összeül a család, sütnek 
pitát, elhelyeznek benne egy pénzérmét, s annyi 
szeletre vágják, ahány családtag jelen van. A kö-
zös ünnepen mi hozzáteszünk még egy szeletet 
a görög, egyet a magyar államnak, egyet pedig 
az egyháznak. Akihez a pénzérme kerül, szeren-
csés lesz egész évben. Augusztus 20-án tartjuk a 
falunapot, ami zarándoknap is egyben. Ilyenkor 
a magyarországi görögség apraja-nagyja eljön 
hozzánk, visszatelepült görögök is érkeznek. 
Tavaly sajnos elmaradt a vírushelyzet miatt, de 
idén újra összejöhetünk. Minden év január elején 
szoktuk összeállítani az eseménynaptárt a civil 
szervezetekkel és az egyházzal közösen. Általá-
ban minden második hétre jut egy esemény. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Papalexisz Kosztasz

1972-ben születt Beloianniszban, 
azóta is itt él. Mind a sportban, mind 
a kulturális életben tevékenyen részt 
vett. 2002–2006 között települési 
képviselő volt, majd 2010 óta immá-
ron a harmadik ciklusát tölti a telepü-
lés polgármestereként. 2019-ben a 
Magyarországi Görögök Országos 
Önkormányzatának alelnökévé vá-
lasztották.A Szent Demeter ortodox templom

A kastély az 1700-as évek második felében épült

A kovácsolt harangláb
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