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Kedves Olvasó!

A megye páratlan építészeti örökségének egyik gyöngyszeme a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély

Régi súllyal, új szerepkörben
Ha Fejér megye térképén zöld alapon sárgával jelöljük a településeket, tisztán látszik, mi
a dolgunk – szemlélteti a megye alapszíneivel
a jövő legfontosabb feladatait Vargha Tamás.
A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke úgy véli, a
terület- és településfejlesztésben rejlő lehetőségekkel élve, vissza lehet adni a megyék egykori rangját. Az elnök azonban nem csak a
jövőben remélhető forrásokra épít: az általa
szorgalmazott Fejér Termék Program a megyében előállított áruk piacra jutását hivatott
segíteni.

– Ha külföldit vagy az ország más tájáról érkező
vendéget fogadna, akinek be szeretné mutatni a
megyét, hová vinné el az idegent először?
–A szeptember 10-i Megyekorzóra. A Megyeháza előtt zajló esemény a májusban megrendezett nagysikerű Megyenap, és a júniusban
első ízben megtartott korzó folytatása lesz. A
megye értékei e jeles napok szellemiségében,
résztvevőiben és tárgyaiban is jelen vannak. A
programok, a fellépők, a vásárosok és portékáik mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogató
szórakoztató, kötetlen formában gyűjthessen
benyomásokat Fejérről.
– A Megyekorzó tehát vendégcsalogató ünnep, s egyben alkalom a megyeiek önazonosságának megjelenítésére. De miben gyökerezik a
közösség identitása?
– A válasz épp oly összetett, mint a „Mitől
vagyunk mi magyarok?” kérdésre adható felelet. A megye területe, ha a természeti adottságait
nézzük, időtlen idők, ha a történelmi múltját
vizsgáljuk, húszezer éve izgalmas helynek számít. Ugyanis már olyan régóta léteztek emberi
települések a mai Nadap és Csór községek környékén. A Bicskéről előkerült, neolitikum ide-

jéből származó leletek világhírűek. Közvetlenül
a rómaiak előtti időszakból kelta nyomokra is
bukkantak a régészek. Ez az országrész lett később a honfoglaló magyarok fejedelmi Megyer
törzsének szálláshelye. A Szent István idején
szerveződő királyi vármegyerendszer székhelyéül szolgáló Székesfehérvár volt a 16. század
közepéig a magyar királyok koronázási városa
és legtöbbjük temetkezési helyszíne. Milyen
mozgalmas história! Pedig csak a régmúltat
emlegettük fel. 1848-ban Pákozdnál szenvedett
csúfos vereséget Jellasics horvát bán, és a 20.
század is bőven szolgáltatott feldolgoznivalót a
történészeknek. A történelem sodra hagyta maga
mögött a megye páratlan építészeti örökségét a
római kori településmaradványoktól kezdve a
híres nemesi családok által emelt kastélyokig.
Fejér tudhatja magáénak Vörösmarty Mihály és
Gárdonyi Géza szülőházát, Vajda János váli erdejét, s a tájat, amely megihlette Csók Istvánt és
Kokas Ignácot. Aki szedett már medvehagymát
a Bakonyban, kenuzott a Velencei-tavi Csillárka
tanösvényen, vagy beleszagolt az alcsúti arborétum hóvirágmezejének illatába, az tudja, érti,
mitől szerethető ez a hely.
– A dicső történelmi múlt és a természeti
adottságok önmagukban, sajnos, nem jelentenek
megtartó erőt. Hogyan válhat igazán élhetővé a
megye a hétköznapi életben?
– Örök igazság, hogy ahol munka van, ott
minden van. Természetesen a munkaerőpiac
nem befolyásolható a megyei elnöki székből, hiszen számos eleme makrogazdasági folyamatok
függvénye, ám az alvó, magára hagyott alkotóerőt érdemes támogatni. Ez a gondolat vezérelt
akkor is, amikor a Fejér Termék Program útnak
indítását szorgalmaztam.
folytatás az 5. oldalon

Az egyik Fejér megyei kirándulás
alkalmával vetődtünk a Bakony
keleti lábánál fekvő apró faluba, Bakonykútiba. A természet
közelsége, az apró csobogó és
a Nagyboldogasszony-templom
lebilincselt minket. Egyszeriben
úgy éreztem, hazaérkeztem. Ez a
kaland és élmény immáron 15 éve
történt, de azóta is ezen a településen lakunk.
Számomra fontos a társadalmi felelősségvállalás, így
Bakonykútiban serény közösségszervezésbe fogtam. A hölgyek
számára tornaklubot hoztam létre,
majd a helyi lakosokkal együtt
megalapítottuk az Otthonunk
Bakonykúti Egyesületét, amelynek elnökévé választottak. Az
egyesület tevékenysége kiterjed
a hagyományőrzésre, a környezet
megóvására, az egészséges életmód fenntartására, a gyermekek
oktatására. Tehát mindazon dolgokra, amelyek egy-egy közösség
életében fontosak. Az ilyen társadalmi szerepvállalás természetesen túlmutat a település határain. A
Fejér megyei Iszkaszentgyörgyön
a kezdetektől fővédnöke vagyok
az általános iskolásoknak szervezett zenei vetélkedőnek. Ez a kezdeményezés olyan népszerűségre
tett szert, hogy mára országos vetélkedővé nőtte ki magát.
2011 az „Önkéntesség Európai
Éve”, s a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felkért,
hogy nagykövetként képviseljem
Magyarországot a rendezvényeken.
Miklósa Erika
Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő
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Fehérvár: stabilizálás és lendület
A gazdasági helyzet stabilizálását, az adósság rendezését, munkahelyek teremtését és
a fejlesztéseket tartja legfontosabb feladatának Székesfehérvár polgármestere, CserPalkovics András. A mindössze 36 éves
városvezető úgy véli, eddigi pályafutása
legnehezebb, mégis legszebb feladata, hogy
szülővárosának új erőt, lendületet adjon,
és – megőrizve a múlt értékeit, hagyományait – a jelenben is maradandó értékeket
teremtsen.
Az előre jelzettnél nagyobb, 18 milliárd forintos adósságállománnyal kellett szembenéznie
Székesfehérvár megújult városvezetésének a
2011-es büdzsé tervezésekor. Cser-Palkovics
András polgármester szavai szerint hatalmas
terhet jelent, hogy a törlesztés – az idén kellett elkezdeni – évi kétmilliárd forinttal terheli
meg a városkasszát. Sőt, a következő három
évben 2,6 milliárdos részlettel kell számolniuk évente. A nehézségek ellenére, átgondolt működtetéssel Székesfehérvár vezetése
igyekszik minél kedvezőbb körülményeket
biztosítani a helyi gazdaság szereplői, a székesfehérváriak és a turisták számára.
A fejlődést szolgálja majd a kis- és közepes vállalkozásokat segítő új inkubátorház.
Várhatóan 2012 januárjában kezdi meg működését. Szintén jövőre fejeződik be a Székesfehérvárt, Seregélyest, Pátkát és Pákozdot
érintő szennyvízcsatorna építése. A Saára
Gyula-program keretében pedig útrekonstrukciós munkálatok zajlanak. Székesfehérváron szinte teljes egészében befejeződött a panelépületek energiatakarékos felújítása, és jól
halad a várost elkerülő út harmadik ütemének
megvalósítása is. Jövőre pedig elkészül a Fehérvár és Iszkaszentgyörgy közötti kerékpárút utolsó szakasza. Még az idén elkezdődik a

A hagyományok őrzése az egyik legfontosabb
feladat a királyi városban

Fő utca átépítése, vagyis megújul a település
belvárosa. Ehhez tartozik az is, hogy heteken
belül befejeződik a Hiemer-ház rekonstrukciójának utolsó, harmadik üteme. Várhatóan
ősszel adják át a felújított, új férőhelyekkel
kibővített Kisteleki úti bölcsődét.
A fejlesztésekhez – mint a polgármester elmondta – a gazdaság helyi szereplőivel folyamatos egyeztetésekre van szükség. De nem
csak az ő véleményüket kérik ki. Augusztusban újabb, a lakosság véleményét, igényeit
felmérő konzultáció-sorozat kezdődik el.

Székesfehérvár a gazdasági erejének, történelmi hagyományainak és sportban elért
eredményeinek köszönhetően mai is Magyarország egyik meghatározó városa. Tekintettel
a 2010–11-es versenyidőszakban elért óriási
sportsikerekre, a megyeszékhely méltán viseli a Bajnokok Városa címet. Cser-Palkovics
András szerint az él- és tömegsportba fektetett
önkormányzati támogatások bőven megtérültek. De nemcsak a jelenre gondolnak, hiszen
Székesfehérváron a történeti múlt emlékeivel lépten-nyomon találkozni lehet. A királyi
múlthoz hűen, a fehérváriak fontosnak tartják
a hagyományaik őrzését is. Januárban alakult
meg a 2013-as Emlékbizottság. Az a feladata,
hogy méltó eseménysorozatot szervezzen az
utolsó, 1938-as székesfehérvári országgyűlés
75. és Szent István halála 975. évfordulójának
tiszteletére.
A városvezető szerint a minden évben hatalmas tömegeket vonzó Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nagyszabású megkoronázása Szent István ünnepének, erősíti a
„Fehérvár Tudatot”, és azt, hogy a polgárok
még inkább magukénak érezzék, óvják és
gazdagítsák Szent István városát.

Névjegy
Dr. Cser-Palkovics András a
Pécsi
Tudományegyetemen
végzett. 2002 óta önkormányzati képviselő Székesfehérváron. 2006-ban az országgyűlési
választáson a Fejér megyei
területi listán szerzett mandátumot. 2010-ben Fejér megye
1-es számú választókerületében
nyert egyéni mandátumot. 2010 októbere óta Székesfehérvár polgármestere.

Kiváló borok és fesztiválok Etyeken
Etyek vonzerejét a földrajzi adottságokon,
a táj szépségén túl a bor adja. Országos
ismertségét nagyrendezvényeinek és az öt
éve itt működő filmstúdiónak köszönheti.
A borkészítés hagyományai a 19. századig
nyúlnak vissza Etyeken, de igazán híressé
Törley József munkássága révén vált ez a vidék. Néhány pincészetben komoly szakmai
munka kezdődött el. Később spontán szerveződő kisebb, helyi jelentőségű rendezvényeket szerveztek, például Borongolót, szüreti
bált. Az első valóban tudatos lépés az Etyeki
Borút Egyesület létrehozása volt 2003-ban. A
település országos ismertségéhez, hírnevéhez
vezető nagy ugrást viszont az ugyanebben az
évben elinduló etyeki nagyrendezvények jelentették.
A Pincefesztiválra, amelyet májusban tartanak, a legjobb magyar borászok kapnak
meghívást, a zenei arculat meghatározó ele-

me pedig a dzsessz. A Kezes–Lábos Fesztivál,
amely – természetesen a kézműves borászat
mellett – a hagyományos gasztronómiát és a
népzenét állítja a középpontba, az idén szeptember 24–25-én lesz. A legjobb kézművesek

A Kezes–Lábos Fesztiválon igazi kézműves
borokat kóstolhatnak a vendégek

és gasztronómiai kiállítók érkeznek Etyekre.
Hagyományos módszerekkel, természetes
alapanyagokból készítik termékeiket. A látogatók kóstolót kapnak a legkülönfélébb sajtokból, mézekből, lekvárokból, sokféle húskészítményt és pékárut ízlelhetnek meg, és
ekkor kinyitnak az etyeki pincék is. Az idén
először a bor mellett a pálinka kap főszerepet.
S mint mindig, igényes kulturális programokat is kínálnak. Hamisítatlan népzenét játszó
muzsikusok lépnek fel, a gyermekeknek számos szórakozási lehetőséggel kedveskednek,
ismét megrendezik a mára elhíresült fesztiválnyitó Lábos-felvonulást és a mindig nagy
sikerű főzőversenyt, Szőke Andrással.
Új keletű látványosság a Korda Stúdió
területén nyílt, uniós támogatással épített
látogatóközpont. A létesítmény vendégei
beleshetnek majd a filmes kulisszatitkokba,
interaktív filmforgatáson és stúdiótúrákon vehetnek részt.
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A megyéhez elválaszthatatlanul tartozik hozzá hazánk második legnagyobb tava, a Velencei-tó, amelyet méltán kedvelnek a helybéliek és a vendégek is

Régi súllyal, új szerepkörben
folytatás a 3. oldalról
– Mit tehet a Fejér Megyei Önkormányzat a helyi terméket előállítók érdekében?
– A megyében készülő minőségi árukat „Fejér Termék” logóval látja el. Otthonízeket őrző
élelmiszerek és kézműves termékek kelendőségét az alapanyagok minősége, az elkészítés
gondossága, a készítők munkaszeretete és üzleti tisztessége garantálja. A Megyenapon tartott
ünnepi közgyűlés egyhangúlag megszavazta
az őstermelőket, kis- és középvállalkozásokat
támogató programot. A célok között szerepel
a helyi termelés és fogyasztás egymásra találásának, a termelők piaci pozícióinak erősítése,
az élelmiszerbiztonság javítása és a termékek
népszerűsítése. Egyebek mellett ezt segíti a
Megyekorzón a Fejér Termékek vására is.
– A Megyekorzó ünnepi alkalom. Van még
valami elképzelés arra vonatkozóan, hogy a
fogyasztók gyakrabban találkozhassanak a
helybéliek termékeivel?
– Eddig az élelmiszert előállítók és feldolgozók szinte teljesen kimaradtak a közétkeztetésben részt vevő konyhák beszállítói köréből.
Szeretnénk változtatni ezen a gyakorlaton.
Ennek első lépése lesz, hogy csatlakozunk a
székesfehérvári önkormányzat által kezdeményezett modellprogramhoz az ősszel induló
tanévben. A programban résztvevő oktatási intézményeket ellátó főzőkonyhákon Fejér Termékeket is felhasználnak majd. Hosszú távú
célunk, hogy az óvodások, a menzát igénybe
vevő iskolások, a szociális, egészségügyi intézmények gondozottjainak asztalára a lehető legnagyobb arányban helyi élelmiszer kerüljön.
Legyen az zöldség, gyümölcs, hús, sajt, bármi,
amire igény mutatkozik, és helyben előállítható. Reményeink szerint a biztos, kiszámítható
kereslet a megyei kistermelők megerősödését
eredményezi majd.

– Lassan egy éve, hogy átvette elnöki megbízatását. A Fejér Termék Programon kívül mit
tart az elmúlt időszak legfontosabb lépéseinek?
– Önkormányzatunk több mint egymilliárd
forintos önrészével 9,5 milliárdos fejlesztés valósul meg az elkövetkezendő három év során a
Fejér Megyei Szent György Kórházban. Modern központi műtő és intenzív osztály épül, és a
műszerpark is teljesen megújul. Az új, szeptikus
sebészeti mátrix osztály pedig biztonságosabb
ellátást tesz majd lehetővé az egyik legkényesebb szakmai területen. Másik büszkeségünk
kulturális vonatkozású: a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága „Quies Gorsiense – Gorsium
a kikapcsolódás antik szigete” című pályázati
anyagával európai uniós pályázaton elnyert 775
millió forintot. A Tác község határában található
Gorsium Régészeti Park megújulását tartalmazó
projekthez önkormányzatunk biztosít 123 milliós önrészt. A tervek szerint a romterület ókori
hangulatába illő látogatóközpont épül, amely a
Gorsium–Herculia történetét bemutató állandó
kiállításnak, illetve ideiglenes tárlatoknak ad
majd helyet. A megújuló Zichy-pincében kőemlékeket helyeznek el, a római kori lakóház mintájára épült iroda- és raktárépület pedig részben
az ún. látványtár otthona lesz. A „freskósház”
helyére és a ma is látható ókori pince fölé védőépület kerül. A látogatók a római kori színházat övező városfal tetejéről az egész Gorsiumot
beláthatják majd. Szívügyünk még a Fejér Megyei Levéltár sorsa, amelynek felújítását 2006ban kezdték el. Szeretnénk mielőbb befejezni a
munkálatokat.
– Ezek a fejlesztések mind a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézményeket érintik. Ám új szelek fújnak a nagypolitikában… Hogyan alakul a jövőben a megye
szerepe?

– Magyarország újjászervezésének alapja az
új önkormányzati struktúra lesz. Orbán Viktor
miniszterelnök úr megállapodást kötött a megyei elnökökkel a megyei önkormányzatok
jövőbeni feladatellátására vonatkozóan. A fejlesztéspolitika a tervek szerint nem projekt-,
hanem programalapú lesz. Ezzel megszűnik
az a mesterkélt rendszer, amelyben a sokszor
csűr-csavaros pályázati feltételeknek a pályázók erőltetett megoldásokkal voltak kénytelenek megfelelni. Ha minden jól megy, végre
„visszafordíthatjuk magunk alatt a lovat”, azaz
a pályázók maguk határozhatják meg, mit szeretnének fejleszteni. A megyék visszanyerik
régi súlyukat: az európai uniós és hazai fejlesztési forrásokat illetően kulcsfontosságú szerepük lesz.

Névjegy
Vargha Tamás 2006 októberétől
Székesfehérvár Felsőváros körzetének önkormányzati képviselője volt, majd 2008 júniusa
és októbere között Székesfehérvár társadalmi kapcsolatokért
felelős tanácsnoka lett. 2010 áprilisától a 2. számú választókerület országgyűlési képviselője
(Soponya, Tác, Polgárdi, Füle, Seregélyes, Csősz,
Székesfehérvár egy része tartozik hozzá), 2010 októberétől pedig a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Az oldalt támogatta:
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Polgárdi a lehetőségek kapujában
A partnerségben látja Polgárdi jövőjének
zálogát Nyikos László polgármester. A városvezető szerint átgondolt munkával, a civil
szférával karöltve, képesek élni az eddig elszalasztott lehetőségekkel.
„Polgárdi olyan mezőföldi kisváros, amelynek
rengeteg lehetősége van, s ezeket a múltban nem
használták ki megfelelően. Most arra törekszünk,
hogy mindezt bepótoljuk” – mondja Nyikos
László polgármester. Szerinte eddig nem kamatoztatták a település elhelyezkedéséből adódó,
elsősorban logisztikai lehetőségeket. Polgárdi
majdnem hétezer lakosú, családias hangulatú
kisváros az M7-es autópálya mentén, nyolcvan
km-re a fővárostól s 14 km-re a Balatontól. A
lakosság folyamatosan gyarapodik, elsősorban
Székesfehérvár vonzáskörzetéből költöznek ide
fiatal családok, pályakezdők, nyugalmasabb, de
mégsem kieső helyen otthont keresve.
A polgármester szerint alapjában ugyanazokkal a problémákkal küszködnek, mint az
ország többi települése. „Elődeink felelőtlen
gazdaságpolitikájának hatásait kell rendbe
hozni. Ha már megvannak a stabil alapok, akkor lehet építkezni. Én bízom a kormányban,
üdvözlöm azokat az intézkedéseket, amelyeket
a gazdaság élénkítése és a munkahelyteremtés
érdekében hoznak” – mondja a polgármester,
hangsúlyozva, hogy természetesen addig sem

Az uniós segítséggel megújult városháza

ülnek a babérjaikon. A választások óta a város
legfontosabb szimbólumát, a városházát újjáépítették uniós pályázat segítségével. Az önkormányzati tulajdonú cég is sikerrel pályázott
egy vállalkozói inkubátorház építésére. Előbbi
csaknem kétszáz, utóbbi megközelítőleg százötven milliós beruházás, ráadásul új munkahelyeket is teremtenek ezáltal.
Nyikos László úgy látja, a fenntarthatóság záloga az, ha az önkormányzati cégek nyereségesen képesek működni, illetve ha sikerül további
befektetőkkel megállapodni az ipari park bővítése kapcsán. „Meg kell szüntetni a pazarlást, sok
mindent újra kell gondolnunk a működésünk
kapcsán. Polgárdi szeretne stratégiai partnere
lenni a megye többi településének, hogy közös

megoldást keressenek a problémákra” – hangsúlyozza a városvezető, hozzátéve még, hogy
ezen túlmenően a civil szféra megerősödésében
rejlenek komoly lehetőségek. „Demokrataként
hiszek abban, hogy a városvezetésnek azon túl,
hogy ellátja a törvényben előírt feladatait, kötelessége szerveznie és támogatnia azokat a civileket, akikkel együtt építi a várost. Hiába merül
fel egy jó ötlet a városházán, ha nincs meg a társadalmi támogatása”– mondta a polgármester.
– „Igyekszem nyitni feléjük, segíteni működésüket, mert azt vallom, hogy egy település attól
lehet sikeres, ha jól szervezi a civil életet. Olyan
eredmények születhetnek, amelyek az emberek
igényeit elégítik ki, és az ő problémáikra nyújtanak valódi megoldásokat.”

Névjegy
Nyikos László 1983-ban született Székesfehérváron. A
ciszterci gimnázium után a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait.
Az egyetem után három évig
dolgozott kutatásfejlesztési területen. Alapító tagja a Fidesz
helyi városi csoportjának. 2010
óta Polgári polgármestere, egyben az ország legfiatalabb városvezetője.

Jövőnk záloga a korszerű szakképzés
2009-ben öt szakképző és szakközépiskola csatlakozásával jött létre az Alba Regia
Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. (Alba Regia
TISZSZ). Az iskolák vezetői és a vállalkozások is kedvezően fogadták létrejöttét.
A környék cégei az alakulás első pár hónapjában csaknem ötvenmillió, 2010-ben megközelítőleg 120 millió forint szakképzési hozzájárulással támogatták az Alba Regia TISZSZ-t.
A szervezet alapvető célja és feladata a szakképzési hozzájárulások „gyűjtése” mellett a
szakmai oktatás, a felnőttképzés koordinálása
a társult iskolák – a Deák, a Váci Mihály, a
Vörösmarty, a Gróf Széchenyi István, és a
móri Perczel Mór iskola – vezetésével együttműködve. Az iskolák és a központ vezetői jó
kapcsolatokat ápolnak a gazdasági szférával:
kezdetekben 30-35, ma már 96 céggel állnak
kapcsolatban, tudtuk meg Menyhárt László
ügyvezetőtől. A TISZSZ vezetője úgy látja, a
korszerű szakképzés jövőnk záloga, s ennek
szolgálatában igen széles képzési spektrumot
alakítottak ki. Az iskolák elsősorban a kereskedelem, marketing, építőipar, elektronika,
informatika területén bocsátanak ki szakembereket, de például esztergályosokat, marósokat is képeznek. Az ügyvezető szerint fontos
a sokoldalú kínálat, mert ez garantálja a megfelelő tanulói létszámot. A beiskolázás előtt

mák is, ezeknél nem jelent gondot a megfelelő
számú beiskolázás. Sokan nem azért hagyják
el a szakmájukat fiatalon, mert a szakmaszeretet hiányozna náluk, hanem mert a jobb
megélhetés reményében pályát módosítanak.
Menyhárt László szerint a felnőttképzés szerepe manapság csökken. A szakképzés
komoly változás
előtt áll, a tervek
szerint jövőre bevezetik a duális
képzést, amelyben
az iskoláknak kisebb, a vállalkozásoknak nagyobb
szerep jutna.

Névjegy
Igen széles képzési spektrumot alakítottak ki a
kereskedelemtől az építőiparon át az informatikáig

álló korosztály körülbelül 20-25 százaléka
választja a szakképzést. Az ügyvezető tapasztalatai szerint a szülők általában a gimnázium,
szakközépiskola felé irányítják gyermekeiket.
Ennek ellenére mégis népszerűek a szakképző
iskolák. Vannak kimondottan keresett szak-

Menyhárt László a Budapesti Műszaki Egyetem tanári, a
BGF-en közgazdasági végzettséget szerzett. Több mint 35 éve
dolgozik a szakképzés területén. Csaknem húsz évig volt a
Vörösmarty Mihály Szakképző
Iskola igazgatóhelyettese, majd
igazgatója. A közoktatás vezetői végzettség megszerzése után 2009-től az Alba
Regia TISZSZ ügyvezetője.
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Jó az út,
amelyen
járunk
Cserna Gábor, Dunaújváros első embere
fontosnak tartja az előretekintést. Dunaújváros kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően számos ponton csatlakozik és
csatlakozhat az országot érintő gazdasági
és infrastrukturális fejlesztésekhez.
„Megválasztásomat követően is azt nyilatkoztam: Előttünk a város, mögöttünk a kormány!
Ez szerepelt a választási plakátjainkon mint
szlogen, és már akkor a terveink között szerepelt
a hatékonyabb hivatal, megfelelően működő intézményhálózat, a kórházfejlesztés s az élhető
város stratégiájának koncepciója. Úgy érzem, a
dunaújvárosi választópolgárok a Fidesznek, és
így nekem is megszavazott bizalma a jól felépített koncepciónak és a megvalósításához szükséges – bennünk rejlő – képességnek tudható
be” – mondta Cserna Gábor polgármester.
Városvezetőként és magánemberként is
fontosnak tartja a folyamatos fejlesztések, beruházások előmozdítását. A közelmúltban Közép-Duna Térségi Gazdaságfejlesztési Platform
néven új szerveződés jött létre. Azzal a céllal,
hogy a felek olyan térségi gazdaságfejlesztési stratégiát alakítsanak ki, amelyik gazdasági,
társadalmi és kulturális szempontból a közös
ügyeiket és a Közép-Duna térségében élő és
gazdálkodó emberek érdekeit is magában foglalja. Dunaújváros központi szerepet játszik a
térség fejlesztésének kimunkálásában. A főbb
irányokat a Budapesttel való kapcsolat, a magas
urbanizációs szint, a viszonylag jó megközelíthetőség, a népesség magasabb iskolázottsága és
termelési tapasztalata, számottevő (a magyarországi átlagból jelentősen kiemelkedő) külföldi
befektetések, valamint a térségi vállalkozási
hajlandóság, s egyben a helyi piacok nagyobb
fogadóképessége határozza meg. Cserna Gábor
polgármester úgy véli, a közösen végzett térségi gazdaságfejlesztés fő célja az lehet, hogy a

Dunaújvárosban magas a népesség iskolázottsága és komoly termelési tapasztalat halmozódott föl

térségben folytatódjon a gazdasági növekedés,
ennek feltételei állandósuljanak, és területi terjedésének akadályai mérséklődjenek.
Cserna Gábor a további előremutató és
hosszú távú fejlesztéseik egyik elemeként a
dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház új műtéti tömbjének létrehozását említette. A város
közgyűlése az első perctől kezdve felkarolta
a kórház struktúraváltási terveit. A pályázat
eredményessége érdekében szűkös anyagi lehetőségeik dacára 366 millió forintos önrészt
biztosítottak az elképzelések valóra váltásához.
A gyógyítás feltételrendszere korszerűsítésének eredményeként javul a város és környéke
százhúszezer lakosának egészségügyi ellátása,
amely az egészség megőrzése mellett az idetelepülő befektetők számára is jó minőségű, vonzó
környezetet képes biztosítani. Éppen ezért a polgármester meggyőződése szerint a modern, jól
felszerelt és jól menedzselt kórház az egészségügyi szolgáltatások folyamatos biztosításával
áttételesen gazdaságilag is hozzájárul a térség
fejlődéséhez.
Negyven éve létezik a városban főiskolai
oktatás. A polgármester szerint a Dunaújvárosi
Főiskola sikerre termett intézmény. Az elmúlt
években növelték a hallgatói létszámot, országos szintű elismerések szólnak arról, milyen
magas színvonalú tudással távoznak innen a
főiskolai hallgatók, és járnak vissza gyakorta a
megszeretett, nívós hagyományú intézménybe.
Dunaújváros a jövőben is visszavárja az itt végzett hallgatókat, hogy megszerzett tudásukat a
városban kamatoztathassák.
Folyamatosan zajlanak az egyeztetések
újabb beruházások előmozdítása érdekében. A
nagyobb vállalatok, vállalatcsoportok jelentke-

zését is várja az önkormányzat, ugyanakkor a
városvezetés is igyekszik elébe menni a lehetőségeknek. A polgármester ezzel kapcsolatban
említette a leendő kínai testvérvárosuk, Yingtan
és Dunaújváros közötti együttműködést. A kapcsolat felvételének célja a városok közötti kölcsönös üzleti lehetőségek megteremtése, illetve
a lehetőségek kiaknázása. A súlyosbodó gazdasági nehézségek természetesen a dunaújvárosi
önkormányzatra is nagyobb terhet rónak, ezért
most talán még fontosabb a megfontoltabb, de
ugyanakkor bátor előretekintés. A polgármester
hangsúlyozta: stratégiájuk legfontosabb eleme a
város gazdaságának stabilizálása, megerősítése.
Tulajdonképpen ez az a vezérfonal, mely mentén a terveiket és az azokhoz szükséges megvalósítási lehetőségeket kidolgozzák. Cserna
Gábor polgármester elmondta: „Dunaújváros
közgyűlésének komoly többségével, a választók bizalmát meghálálva és az általunk kitűzött
célok alapján, tudom, jó az út, amelyen járunk.
Fejlesztésekre, beruházásokra szükség van, hisz
nekünk is az az érdekünk, hogy Dunaújváros
eleven város maradjon, az itt élők megtalálják
számításaikat.”

Névjegy
Cserna Gábor 41 éves. 1988ban lépett be a Fideszbe, a dunaújvárosi városi szervezetnek
1994-től elnöke. Dunaújváros
Közgyűlésének – az 1994-1998as ciklus kivételével – az 1990.
október 23-ai alakuló ülés óta a
tagja. Országgyűlési képviselő,
a város polgármestere.
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„Mórikumok” az Ezerjó hazájából
Mór legfontosabb műemléképülete a barokk
Lamberg-kastély. A kastélyban a Radó Antal
Könyvtár és Művelődési Központ működik.
S ez az impozáns épület ad otthont a helytörténeti gyűjteménynek, a Sváb szobának
és kamrának, a Wekerle emlékszobának, az
Ezerjó Pincegalériának és az újonnan megnyitott Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás
Vasarely szobájának.
Az 1762-66 között Fellner Jakab tervei alapján
épített Lamberg-kastély igazi kincseket rejteget.
A földszinten a 2010-ben megkezdett szondázó
festő-restaurátori falkutatás során megnyitott
kutatócsíkok gyönyörű barokk falképrészleteket
mutatnak. Szépséges virágok, festett faragványt
utánzó díszítések, figurális festések bukkantak
elő. A szakemberek szerint nagyon kvalitásos,
színben és formailag is finoman hangolt festések
rejtőznek a konzerváló meszelés alatt. Vannak
olyan felületek, amelyek egymáson több rétegben különböző korokból származó díszítőfestést
mutatnak. A kastély főépületében valószínűleg
a folyosókon és az összes teremben találhatók
falképek, és szinte minden eddig vizsgált szobában helyre is lehetne állítani az eredeti festést.
Ehhez keresi a forrást a város. A látogatók már
most is megcsodálhatják az emeleten, a könyvtár
helyiségeiben az 1970-es években feltárt barokk
falfestményeket.

A kastély hangulatos udvara ad otthont a
Mórikum Kultúr-fröccs Fesztiválnak, amelyet
az idén augusztus 19–21. között, immár második
alkalommal rendez meg a város. A kisfesztivál
keretében „MÓRIKUM” névjegy alatt a móri
unikumokat ismerhetik meg a látogatók. A rendezvényt a helyi gasztronómiai különlegességek
teszik igazán vonzóvá: a fröccs, a bor, a borleves,
a kvircedli és a macskapracni. A Móri Borvidék
legnagyobb, már nemzetközi hírű rendezvénye
a szürethez kapcsolódó Móri Bornapok. Ezt

1934-óta rendezi meg a város hagyományosan
október első hétvégéjén. A Móri Bornapok,
Népzenei és Néptánc Fesztivál szeptember 29.
és október 2. között várja látogatóit sajátos hangulatával, jó borokkal és ételekkel, hagyományőrző, művészeti, kulturális, sport és szórakoztató
rendezvényekkel. Az idei évben elsősorban a
népzenei és néptánc programoké a főszerep. Bővebben a fesztiválokról és a kastélyról a www.
moribornapok.hu és a www.lambergkastely.hu
oldalon tájékozódhatnak.

A Móri Bornapokat szeptember 29. és október 2. között rendezik meg az idén. Későrokokó falfestés
a Lamberg-kastély könyvtárában (jobb kép)
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Hétkúti Wellness Hotel***
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so Kínálatunkból:
ZA csodálatos Vértes ölelésében a Móri Borvidék egyik legszebb környezetében
várja kedves vendégeit szállodánk, igazi vidéki hangulatával, eleganciájával.
ZIzgalmas csomagajánlatok, kalandozások a gasztronómia és a borok világában,
az Ezerjó hazájában.
ZWellness - Minden, ami a kényeztetéshez, pihenéshez elengedhetetlen.
ZKirándulások, kerékpározás, Nordic Walking, vadasparki látogatás a természet szeretőinek.
ZLovaspark - Lóháton vagy lovaskocsin felfedezhetjük a zöldellő szőlőskerteket,
halastavakat, hegyet-völgyet - Fedett lovarda, hogy az időjárás se fogjon ki rajtunk!
ZTeljeskörű rendezvényszervezés, konferenciák, családi rendezvények lebonyolítása.
ZPincelátogatások, színes programok.
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Hétkúti Welln
ess Hotel**** - Mindent a Vendégért, mert n
Hétkúti Wellness Hotel**** és Lovaspark, 8060 Mór, Dózsa György u. 111.
Telefon: (+36) 22 563-080, Fax: (+36) 22 563-092, E-mail: sales@hetkut.hu, Web: www.hetkut.hu
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Mór, Wekerle Sándor városa
A dualizmus korának kiváló államférfija,
Wekerle Sándor Mór szülötte és díszpolgára. Az idei évet – civil kezdeményezésre –
Wekerle Emlékévvé nyilvánították Móron.
Rövidesen felavatják a politikus szobrát.
A nevével fémjelzett gazdasági program is
hamarosan megindul, s ehhez díj is társul
majd.
Fenyves Péter polgármester elmondta, hogy a
90-es éveket követően, a korábbi ipari hagyományokra alapozva, komoly autóipari beszállítói program indult, s létrejöttek ipari parkjaik. Jelenleg megközelítőleg nyolcvan milliárd
forintnyi termelési érték kapcsolódik a városhoz. Sikerrel jártak a városközpont fejlesztési
pályázaton, ötszáz milliós uniós támogatással
újítják meg a történelmi városközpontot a jövő
év végéig. A beruházás összértéke meghaladja
a hétszázmillió forintot.
Az elmúlt önkormányzati ciklustól kezdve
bizonyos gazdasági lépésváltás történik a településen. Az egyoldalú és meghatározó ipari
szegmens mellett a turizmusra helyezték a
hangsúlyt. A móri ugyan az ország legkisebb
borvidéke, de híressége az Ezerjó. Erre építették fel a turisztikai programjukat, amelyet a
turisztikai egyesület és a Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ koordinál. A Móri
Bornapoknak immáron 77 éves múltja van. A
bor és az Ezerjó ünnepe mellé a kultúra és a
gasztronómia is csatlakozik. Mégpedig sikeresen, amit az is bizonyít, hogy rendezvényükkel tavaly kivívták a Gasztronómiai Fesztivál
rangot. A háromnapos eseményen harmincezer
látogató fordult meg. Ilyenkor adják át az „Év
Móri Ezerjó Bora” címet és a település kitüntetéseit. A programok évente váltakoznak, egyik
esztendőben fúvószenei fesztivált rendeznek –
hiszen a városnak kiváló, kilencvenfős zenekara van –, a másik évben, az idén is, a népzenéé
és néptáncé a főszerep.
Az idei Móri Bornapok csúcspontja a Csík
zenekar koncertje lesz. A fesztivált szeptember
29-e és október 2-a között rendezik. Az eseményen, a bor ünnepén húsz borász mutatja be
termékét. Végezetül a borrendek részvételével
látványos felvonulást tartanak majd. „Szerencsére – mondja Fenyves Péter –, Móron
is reneszánszát éli a szőlőtermesztés. Az idén
kezdődött el nyolcvan hektár újtelepítésű szőlő
ültetése, így immáron megmenekülnek attól a
veszélyből, hogy megszűnik a történelmi borvidék besorolásuk. Ez ugyanis ötszáz hektáros
szőlő-kvótához kötődik.
Wekerle Emlékévvé – hangsúlyozta a polgármester – az idei esztendőt civil kezdeményezésre nyilvánította a képviselőtestület. „A
kiváló államférfi Mór szülötte és díszpolgára, háromszoros miniszterelnök, a dualizmus
korának egyik pénzügyi zsenije. Hasonló
helyzetben, mint amilyenben Európa és Magyarország most van, stabilizálta az ország
gazdaságát, eltüntette a költségvetési hiányt,
aranyalapúvá tette a koronát. Alapvetően az
ország érdekében tevékenykedett, de a városban is vannak nyomai munkásságának. Négy

Készül Nagy Benedek Wekerle Sándor-szobra. Az emlékművet augusztus 26-án, az államférfi halálának kilencvenedik évfordulóján avatják fel

emblematikus épületünk közül kettő az ő korában épült” – mondta el Fenyves Péter. Augusztus 26-án, a politikus halálának 90 évfordulóján Wekerle Emléknapot tartanak, s felavatják
Nagy Benedek móri szobrászművész 5,2 méter
magas Wekerle-szobrát. Az ünnepségre várják
az emlékév fővédnökét, Orbán Viktor miniszterelnököt is.
Fenyves Péter beszámolt róla, hogy a kormány szinte minden tagja megfordult már
ebben ez évben Móron. Rendeztek Kárpátmedencei fórumot, ahol arról született döntés,
hogy a kormány létrehozza a Kárpát-medencei Wekerle Gazdasági Programot. „Fontos,
hogy ennek fényében megmutassuk a város
gazdasági jelentőségét, hiszen az egy főre
jutó adóerő-képesség nálunk Székesfehérváréhoz hasonló. S bár a magyar városok között
a sorban Mór a századik, más gazdasági ismérvek alapján, a megyei jogú városokat is
megelőzve, a 44. helyen áll településünk. Az
ország életében afféle gazdasági erőtérként
jelentős szerepet töltünk be, jelentős foglalkoztatók vagyunk. Itt van az Audi beszállítói
programjának egyik fő bázisa. Ehhez igazítjuk a Wekerle-programmal összehangolt új
szakoktatási programunkat, amely a térség

szakképzésének egyik fellegvárává avathatja
Mórt” – vázolta a helyzetet a városvezető.
Beszámolt arról is, hogy létrehozzák – a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen – a Wekerle-díjat. Terveik szerint
ez a Kárpát-medence gazdaságának Prima
Primissima-díja lesz. A Wekerle Emlékbizottság, amelynek tagjai civilek, valamint a gazdasági élet szereplői, az elképzelések szerint
átalakul alapítvánnyá. Gondozva a Kárpát-medencei programot, és azon munkálkodva, hogy
a gazdasági életben Wekerle szellemét fenntartsák, pénzügyi zsenialitását hirdessék.

Névjegy
Fenyves Péter 1956-ban született. Közlekedés-építési üzemmérnöknek tanult. 1988 óta
dolgozik a közigazgatásban.
Székesfehérváron volt a város
gondnoka, képviselő, alpolgármester. Szakmai tudását a
városépítésben kamatoztatta.
2006-tól Mór polgármestere,
a tizenhárom települést összefogó Móri Kistérségi
Társulás elnöke.
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Győztes technológia, biztos jövő
Bicske legnagyobb termelő vállalatának, a
Vincotech Hungária Kft.-nek már félévszázados múltja van. A japán Mitsubishi tulajdonában lévő cég dinamikusan fejlődik, a
közeljövőben is több millió eurós beruházást
terveznek.
A többszörös tulajdonosváltásnak köszönhetőn
vállalati kultúrájukba olyan multinacionális cégek hagyományai épültek be, mint a Siemensé és
a Tyco Electronics-é. Gurmai Károly vezérigazgató elmondása szerint elődjüket, a Villanyszerelő-ipari Vállalat bicskei telephelyét 1965-ben
alapították, a Siemens 1992-ben ezt vásárolta
meg. Az a fajta termékgyártás, amely a cég profilját ma is meghatározza, 1996-ban kezdődött
el. Előbb a telekommunikációs alkalmazások
voltak a jellemzőek, mára viszont a teljesítményelektronika nyert teret, vált fő profillá, ez teszi ki
a termelés kilencven százalékát. Olyan alkatrészeket gyártanak a bicskei gyárban, amelyek a
villanymotorok hatékony vezérlésén keresztül
csökkentik az energiafelhasználást. Ezen belül
is a napenergia hasznosításhoz kapcsolódó termékek kerülnek egyre inkább túlsúlyba. Ebben
a cég piacvezető alkatrész-szállító – mondta el
Gurmai Károly. A cégtörténet folytatásaként a telephelyet 1999-től az amerikai Tyco Electronics
működtette 2007 végéig. Ekkor került a vállalat
a pénzügyi befektető Gores Group tulajdonába.

Bicske legnagyobb termelő vállalatának telephelye

A cég nagyon professzionális gyártásszervezési csapata jelentősen hozzájárult a Vincotech
termelési kultúrájának további fejlődéséhez.
Ebben az időszakban született meg a mai név –
magyarul „győztes technológia” – a latin „győzni” kifejezésből. A cégnél a tulajdonosi és termelési szerkezet mellett a létszám is folyamatosan
változott: 2000-től három-négyszáz körül volt a
foglalkoztatottak száma. A válság idején ez – a
durván felére visszaeső termelés mellett – száz
fővel csökkent. „Nagyon ügyeltünk arra, hogy
a tudásbázis megmaradjon, ezért inkább munkaidőt csökkentettünk, hogy ne legyen szükség
annyi ember elbocsátására. Mindenki részt vállalt az értékes humánerőforrás megtartásában,
ami ebben az iparágban nagyon fontos” – emel-

te ki Gurmai Károly. A vezérigazgató örömmel
számolt be a 2009-es év gyors fellendüléséről,
ami döntően a napenergia hasznosításához kötődött. Így már 2009 vége felé elkezdhették az
új munkaerő keresését. Mostanra – 440 fővel – a
bicskei termelő cégek közül a város legnagyobb
foglalkoztatójává váltak és további dinamikus
fejlődést terveznek.
Ehhez az is hozzátartozik, hogy év elején
megvásárolta a vállalatot a japán Mitsubishi.
Hosszú távra tervezve, biztos jövőt kínálnak a
bicskei cégnek és az ott dolgozóknak. „További több millió eurós beruházásokat tervezünk,
amelyeket saját forrásból finanszírozunk. Ehhez
egyre több szakemberre lesz szükségünk” – ös�szegezte a helyzetet a cégvezető.

Névjegy
Gurmai Károly a Budapesti
Közgazdaság-tudományi Egyetemen vállalati pénzügyek és
termelésmenedzsment
szakirányokon végzett. 1998-tól a
Vincotech Hungáriánál és jogelődjénél karrierje során végigjárta a vállalati ranglétrát. A tulajdonosváltások során részt vett
az átvételek gördülékeny lebonyolításában. 2007-től
gazdasági igazgató, 2008 óta vezérigazgató.

*QK[SM51XIZQ8IZSÈ[4WOQ[b\QSIQ3ÕbXWV\
A Bicske-M1 Ipari Park és Logisztikai Központ
(www.bicskeipark.hu) Budapesttől 48 km-re, az M1 autópálya két
oldalán helyezkedik el. A közvetlen autópálya kapcsolat kiépítése
két éven belül várható, az ipari park jelenleg a bicskei lejáraton,
vagy a mintegy 4,5 km-re lévő OMV benzinkútról közelíthető meg.
Az ipari parkban 7.400 m2 iroda, 1.800 m2 raktár és üzemcsarnok,
illetve 600.000 m2 rekultivált, szabad terület várja a betelepülő vállalkozásokat. A terület teljes infrastruktúrával ellátott, a gázfogadó
állomás két éven belül épül meg.
Az ipari park nyugati oldalán mintegy 185.000 m2-en vasútállomás,
teherpályaudvar, kamionkikötő, vámszabadterület és logisztikai
központ funkciójú ingatlan található. A teherpályaudvar - a teljes
rekonstrukció után - az 500 m-re lévő Szárliget vasútállomáson
keresztül vasúti kapcsolatot teremt az országos vasúti hálózattal. A
keleti oldalon egy 550.000 m2-es, kutatás-fejlesztés, gyártás és logisztikai központ funkciójú terület áll rendelkezésre. A két ingatlant az
autópálya alatt áthaladó, jó minőségű aszfaltút köti össze.
Bolyky János Antal, az ipari parkot fejlesztő COVENT Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy a Bicske-M1 Ipari Park és Logisztikai Központ a fentiekben meghatározott funkciókra ideálisan
fejleszthető. „Partnereket keresünk az ingatlanegyüttes és a
meglévő épületállomány értékesítésére, bérbeadására, illetve az ipari
park hosszú távú hasznosítására és működtetésére, új munkahelyteremtő beruházások megvalósítására.”

Kapcsolatfelvétel:
Bicske-M1 Ipari Park és Logisztikai Központ Kft.
Popovics Géza Balázs ügyvezető igazgató
tel: 06 1 202-2410, fax: 06 1 202-2381, e-mail: mail@bicskeipark.hu
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Bicske
a siker
küszöbén
Földrajzi fekvése kiváló, gazdasági és turisztikai téren komoly lehetőségei vannak
Bicskének. A települést Tessely Zoltán polgármester szerint hittel, összefogással, kitartással és az elkezdett munka folytatásával a siker városává tehetik.
– Milyennek látja a város esélyeit?
– Átszeli az M1-es autópálya és a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal, melynek mentén Bicske
az első olyan település, amely már nem a központi, hanem a Közép-Dunántúli Régióhoz tartozik. Ez sok előnyt rejt, hiszen itt jobb lehetőséggel lehet pályázni és beruházni. A város még
nem érte el azt a gazdasági potenciált, amire az
adottságai alapján rászolgált, de teszünk érte,
hogy megújuló világunkban a befektetők figyelmét ránk irányítsuk.
– Mit tesznek a város gazdasági vonzerejének
növelése érdekében?
– A Bicske M1 Ipari Park, amely a környék
legjelentősebb gazdasági rehabilitációs területe,
ahol korábban bányaüzem volt, ma már abszolút
fogadóképes gazdasági terület. Még nincs közvetlen autópálya lehajtója; a kiépítés céljából
benyújtott pályázatot kétszer eredménytelenné
nyilvánították, de a pályázat sikere még most
sem lehetetlen. Ez a csomópont 48 km-re van
a fővárostól, kitűnő kiépített infrastruktúrával.
A másik a bicskei autópálya lehajtónál található
ipari-gazdasági terület, ami iránt komoly érdeklődés mutatkozik. Különböző autóipari cégek
közép-kelet európai logisztikai központjának
megvalósítása kapcsán került a figyelem középpontjába. Itt néhány 10 hektárnyi üres terület áll
rendelkezésére a betelepülni szándékozó vállalkozásoknak. A statisztikák tanúsítják, hogy a
fejlesztésekhez a munkaerő alkalmas és adott.
– Mi a helyzet a foglalkoztatást illetően? A
válság hatását megérezték?
– Az országoshoz hasonló változások történtek nálunk is, de szerencsére a munkanélküliségi mutatókban mindig elmaradunk az országos
átlagtól. A válság előtt nem érte el az 5 százalékot és most is 10 alatt van. Ez sajnos nem csak
a jó munkalehetőségeknek, hanem a kivételes
közlekedési viszonyoknak is köszönhető. Rendkívül sokan ingáznak. Az elővárosi vasút segítségével Budapest gyorsan megközelíthető, de
Tatabánya is nagyon közel van.
– Milyen fejlesztési elképzeléseik vannak?
– Nemcsak Bicske, hanem a környék – a
Váli-völgy, a Bicskei- és a Zsámbéki-medence
– tekintetében is fontos lehet, hogy KÖZOPos pályázat segítségével megkezdődött az
intermodális központ kialakítása Bicske város
nagy állomásán. Ez különböző közlekedési
ágakat kapcsol majd össze.
Most a megvalósítási tanulmány és az engedélyezési tervek elkészítésére 94 millió forin-

Budapest közelsége a befektetők figyelmét Bicskére irányíthatja

tot nyertünk el. A teljes beruházás meg fogja
haladni a 1,5 milliárd forintot. A gazdasági
vonzerő növelésén túl lehetőséget látunk a turisztikai vonzerő terén is.
– Ezt mire alapozzák?
– Erre minden lehetőségünk megvan, hiszen a
Vértes és a Gerecse hegységek tőszomszédságában, a Szent László patak mellett, gyönyörű természeti környezetben vagyunk. Az álmainkban
egy olyan bicikliút-hálózathoz való kapcsolódás
szerepel, amellyel kapcsolatban már elkezdődött
az együttgondolkodás. Az elképzelés szerint
Budapestről kiindulva és oda visszatérve egynapos túrára alkalmas kerékpárutat építhetnénk ki,
amely Etyeket, Alcsútdobozt, Felcsútot, Bicskét
és Zsámbékot kötné össze Budapesttel.
– Milyen látnivalókat kínál ez a térség?
– Etyek brand-je jól felépült már a borturizmus kapcsán, melynek a bicskei Galagonyás
dűlő is része. Az Alcsúti Arborétum országos hírű. A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia Makovecz-épülete is méltán tarthat
nagy érdeklődésre számot. A zsámbéki romtemplom szintén vonzó. Közte pedig itt van
Bicske a Batthyány-kastéllyal, az első magyar
csillagvizsgáló romjával, a Nagy Károly csillagdával.
– 2008 óta számos lépést tettek a költséghatékony városüzemeltetés érdekében…
– Arra törekszünk, hogy a város az itt
élők elvárásainak megfelelően – teljesen új
struktúrában, a különböző ágazatokat új alapokra helyezve – üzemeltessük. E téren az
elmúlt év legnagyobb teljesítménye talán az,
hogy az alapfokú közoktatási rendszert átszerveztük. Felszámoltuk a cigánygyerekek
nem mesterségesen kialakult szegregációját,
ügyelve arra, hogy minden korosztályban és
tanulócsoportban azonos legyen a hátrányos
helyzetű gyerekek aránya, ugyanakkor nagy
hangsúlyt helyezünk a felzárkóztatás mellett
a tehetséggondozásra, bevezettük a felnőttoktatást, kiépítettük az iskolai kamerarendszert és jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre.
– Bízik a program sikerében?
– Mielőtt hozzáfogtunk, nagyon sok már működő rendszert megnéztünk az országban, így

építettük ki a mi saját, bicskei módszerünket,
amitől azt reméljük, hogy modellé válhat. Pedagógusként mondom, várható valós eredmény.
– Hol folytatják a sort?
–A nagyon széttagoltan működő szociális
rendszer a következő. Létrehoztunk egy kapcsolat központot, ahol az itt élő emberek teljes életútján végigkísérhető a szociális segítségnyújtás,
kezdve a védőnői szolgáltatástól, a bölcsődén és
a családsegítésen át a gondozási központ idősek
klubja által nyújtott segítségig. Az őszi időszakban pedig a kulturális intézményeink következnek. Amikor hozzáfogtunk ezekhez az átszervezésekhez, sokan nem nagyon hitték el, hogy
nem anyagi forrást akarunk elvonni. De célunk
mindig a közpénzek hatékonyabb felhasználása
volt, a megtakarításokat pedig a valós lakossági
igények és elvárások teljesítésére fordítjuk.

A Tanuszoda 2009-es átadását követően 201011-ben az Egészségügyi Központ épülete megújult, egynapos sebészeti, illetve nappali kórház
szolgáltatásokkal bővült a járóbeteg szakellátás

Névjegy
Tessely Zoltán 1967-ben született Budapesten, biológiaföldrajz szakos tanár, néptánc
oktató. 2002-től Fidesz-tag,
2006-tól 2010-ig a Fejér Megyei
Közgyűlés és a bicskei képviselő-testület tagja. 2008-tól Bicske
város polgármestere. 2010-től a
Fejér megyei 7. számú választókerület országgyűlési képviselője. Feleségével,
Czéghér Ildikóval három lánygyermeket nevelnek.
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SPAR: minőségi kereskedelem
A huszadik születésnapját ez évben ünneplő SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
több vonatkozásban is kötődik Fejér megyéhez és településeihez.
A cégcsoport az első SPAR üzletét Tatán
nyitotta meg 1991-ben. Az első évek áruház-átalakításait és üzlethálózat-vásárlásait
új üzletnyitások sora követte, közöttük ún.
zöldmezős beruházások is. A hálózatbővítés jelentős lépése volt a 2002 végén átvett
tizennégy Billa-üzlet SPAR-rá történő alakítása, valamint a huszonkét Kaiser’s szupermarket 2003-as megvásárlása, illetve a
Magyarországon működő teljes Plus-hálózat
177 üzletének 2008-ban történő átvétele. A
folyamatos expanzió eredményeként a SPAR
jelenleg 389 egységet üzemeltet, s így az ország vezető élelmiszer-kereskedelmi láncai
közé tartozik. A cégcsoport Fejér megyében
hét településen összesen tizenhat SPAR szupermarkettel és három INTERSPAR áruházzal van jelen.
A SPAR név a vállalat működésének eredményeként – a vásárlói vélemények által is
visszaigazoltan – eggyé vált a magas színvonalú, minden vonatkozásban minőségi szolgáltatást nyújtó kereskedelem fogalmával. A
húszéves SPAR ezévi üzleti tevékenységének
fókuszában a SPAR – JÓ DÖNTÉS! MÉG
OLCSÓBB! üzenet áll. A vállalat azt kívánja
ezzel a vásárlók számára közvetíteni, hogy a
SPAR kereskedelmi munkájának valamennyi
minőségi elemét megtartva, árait még kedvezőbbé tette, s így az eddiginél is jobban megéri a cégcsoport üzleteit választani.

Bicskei raktárbázis

A SPAR üzleteinek áruellátásáról a központi
logisztikai egységek gondoskodnak. Az első
ilyen létesítmény az 1994 óta üzemelő és a
hálózattal együtt folyamatosan bővülő, korszerűsödő – ugyancsak Fejér megyei – bicskei raktárbázis épületegyüttese, amely csaknem tízhektáros területen helyezkedik el az
M1-es autópálya szomszédságában. A több
mint 35 ezer négyzetméteres raktár mellett
itt van a társaság adminisztratív központja is.
A cégcsoport növekedése szükségessé tette a
logisztikai háttér további jelentős bővítését,

A SPAR központja Bicskén

amelynek eredményeként 2008-ban megnyílt
a SPAR második logisztikai egysége a Pest
megyei Üllőn.
A SPAR-csoport 2004-ben 5700 m2-en –
ugyancsak a bicskei logisztikai központ területén – építette meg a kereskedelmi láncok
között elsőként és azóta is egyetlenként saját
húsüzemét. A dinamikus növekedés eredményeként az ország egyik legmodernebb
technológiával működő üzeme az utóbbi
években többször is átépült, kibővült. A gyártóegység jelenleg 6900 m2-en napi 150 tonna
alapanyagból frisshúst, csomagolt frisshúst,
illetve ötvenféle húskészítményt állít elő. A
kiváló minőségű húsáruk és a SPAR neve a
SPAR húsfeldolgozó üzem működése révén
összefonódott, amelynek alapja indulása óta
a szigorú ellenőrzés és a kifogástalan szállítói háttér. A cégcsoport olyan hazai beszállítókkal dolgozik együtt, amelyek nemcsak az
alapanyag minőségében, hanem a nyomon
követhetőségben, szállítási morálban is maximálisan meg tudnak felelni a SPAR szigorú
követelményeinek.

Munkaadói felelősség

A tevékenysége minden területén felelősen
működő SPAR Magyarország Kft. hazánk
egyik legnagyobb munkaadójaként több mint
13 000 munkavállalót foglalkoztat. Fejér megyében a SPAR-csoport csaknem 2000 főnek
nyújt biztos munkahelyet. A vállalat vezetése
értékeli munkavállalói meghatározó szerepét
a szervezet fejlődésében, és azt vallja, a siker
forrását, a SPAR értékét a dolgozók jelentik. A
cégcsoport kiemelten kezeli a munkatársak minőségi képzését, 2010-ben a vállalat alkalmazottainak 55 százaléka vett részt a SPAR által
szervezett 12-féle belső és 39 külső képzésen.
Közülük a hálózatban és a logisztikai területen
350 fő OKJ-s bizonyítványt szerzett.
A SPAR kimagasló eredményeket ért el a
felnőttoktatás területén is, 2006-tól akkreditált felnőttképző intézményként működik, s
ezzel egyedülálló módon az első ilyen kereskedelmi vállalat Magyarországon. A minőségi kereskedelmi munka érdekében a munkatársak folyamatos képzése mellett a vállalat
az utánpótlás nevelését is fontosnak tartja.
A SPAR munkatársainak – a vállalati alap-

A SPAR focibajnokság döntője Felcsúton (2010)

elvekbe foglalt – tisztelete, megbecsülése a
munkavégzéshez kapcsolódó támogatásokon
túlmenően kiterjed a velük való törődésre, a
munkahelyi közösségeket és a különféle belső
kapcsolatokat erősítő programokra is. Ilyen
többek között a SPAR focibajnokság, amelyet a cégcsoport közösséget erősítő céllal és
a nagy sikerre való tekintettel a tavalyi évhez
hasonlóan az idén is megrendez munkatársai
között. A döntő mérkőzéseinek ebben az évben is a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia
ad otthont Felcsúton.

Magyar termékekkel
A SPAR évek óta elkötelezett a magyar
termékek, a magyar gazdálkodók iránt,
áruválasztékában döntően hazai termékek találhatók. A cégcsoport folyamatosan keresi a hosszú távú együttműködés
lehetőségét a magyar termelőkkel, a
gyártókkal és az érdekképviseleti szervezetekkel. Mintegy ezer szállító partnerével való kapcsolata szektorában is
példaértékű. Partnerei között számos Fejér megyei cég található, nagyok
(pl. a FEVITA mélyhűtött zöldségeket és
gyümölcsöket szállító Székesfehérvári
Hűtőipari Nyrt.), és kisvállalkozók (pl.
a savanyúságot szállító székesfehérvári
Szalczgruber József) egyaránt.

Fejér megye

már két évtizede
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SPAR szupermarket Székesfehérváron, a Sziget u. 41. szám alatt

Társadalmi szerepvállalás
A SPAR felelős vállalatként a gazdasági tevékenységén túlmenően fontosnak tart minden olyan
tényezőt, amely az egyénekre vagy közösségekre gyakorolt pozitív hatásai által hozzájárul a
magyar társadalom fejlődéséhez, jobbá tételéhez. A karitatív tevékenységek közül ki kell emelni
a SPAR és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közötti, másfél évtizede tartó stratégiai együttműködést. Az eltelt időszak alatt a két szervezet számos jótékony célú programot valósított meg
eredményesen. A SPAR-csoport társadalmi szerepvállalása kiterjed olyan nagyszabású, nemzetközi hírű események támogatására is, mint a SPAR Budapest Nemzetközi Maraton – az idén 26.
alkalommal rendezik meg a Felvonulási téren október 2-án –, valamint a szintén huszadik születésnapját ünneplő Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál. Közép-Európának ez az egyik
legrangosabb, legnépszerűbb szakmai rendezvénye, szeptember 7–11-ig várja az érdeklődőket
a Budai Várban. A központilag szervezett társadalmi eseményeken túl a SPAR-csoport egységei
helyi szinten is támogatnak különféle közösségi programokat, illetve saját kezdeményezésben is
megvalósítanak olyan projekteket, amelyek a lakosságra pozitív hatást gyakorolnak. Dunaújvárosban például az egyik SPAR szupermarket segítségével sikeres véradást szerveztek, Székesfehérváron pedig a SPAR és az Unilever Delikát8 közös játékának – Főzzön játszóteret! – főnyereményeként, a gyerekek nagy örömére, játszóteret adtak át a Géza utcai parkban.
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Igazi kincs a Gerecse mélyéről
A Gerecse-hegységben négyszáz méteres
mélységből kerül felszínre a Vivien természetes ásványvíz. Egyedüliként a magyar ásványvizek közül elnyerte a Szívbarát címet.
Első helyezést ért el a világ vezető bormagazinja, a Decanter által szervezett teszten,
amelyen a világ legjelentősebb gyártói vettek
részt.
Ha ma még kevesekben is tudatosul: a tiszta,
egészséges ivóvíz pótolhatatlan kincs. A jóslatok szerint a víz lesz a közeljövő egyik legjobb
befektetési lehetősége. A vizes cégek tőzsdére
kerülhetnek, a befektetések ezerszeres hasznot
hozhatnak. Magyarországnak komoly és nagyon jó minőségű vízkészlete van, amelyből
profitálnia kell. Folyamatosan nő hazánkban
az ásványvíz fogyasztása, napjainkban már
évi egymilliárd literre tehető. A hazai kincsek
egyike a Gerecse-hegységben felszínre kerülő
ásványvíz, amelyet a bicskei Vivien Zrt. gyárt,
forgalmaz és bocsát piacra. Bakonyi Ferenc vezérigazgató szavai szerint a megejtő szépségű
hegységben négyszáz méter mélyről felszínre
kerülő Vivien ásványvíz azon kevesek közé tartozik, amelyeket nem kell hűteni. Nem kell sem
vasat, sem arzént kivonni belőle, mint más vizekből. Különleges tulajdonsága még, hogy pHértéke megegyezik az emberi szervezetben lévő

folyadék pH-értékével. A Vivien egyébként üde,
kellemes ízű, nátriumban szegény, ideális kalcium, magnézium és hidrogén-karbonát tartalmú
ásványvíz, ezért kiválóan alkalmas mindennapi,
korlátlan mennyiségben történő fogyasztásra is.
Magyarország egyetlen olyan ásványvize, amelyik Szívbarát védjegyet kapott. A vizet fél és
másfél literes kiszerelésben palackozzák a bicskei üzemben, illetve 18,9 literes ballonokban
értékesítik. Utóbbit illetően a második legnagyobb hazai forgalmazó a Vivien. Óriási sikere
van a Babavíznek, amelyet optimális összetétele
következtében az áldott állapotban lévő kismamák s a babák egyaránt fogyaszthatnak. A palackozásnál éppen a speciális és érzékeny vevőkör miatt nagy körültekintéssel jártak el. „A
szigorú higiéniai előírások – hangsúlyozta Bakonyi Ferenc – az egész gyártásra, palackozásra

jellemzők”. Fontos, hogy ártalmatlan, egészséges, kiváló vízzel szolgálják meg a fogyasztók
bizalmát.
Bakonyi Ferenc elmondta azt is, hogy a rövidesen a nemzetközi piacon is megjelennek,
komoly az érdeklődés és előrehaladottak a
tárgyalások több arab országgal. A Vivien Zrt.
vezérigazgatója megjegyezte, cégük a MÁV
egyik fő beszállítója, több millió palackot értékesítenek a szintén a Gerecse-hegységből nyert
Santa Aqua ásványvízükből. A kiváló összetétele és minősége miatt számos elismerést nyert
Vivien természetes ásványvíz pedig több éve
már a Puskás Labdarúgó Akadémia hivatalos
ásványvize.

„Kellemes üde ízű, nátriumban szegény, ideális
kalcium, magnézium és
hidrogén-karbonát tartalmú ásványvíz.”

Bakonyi Ferenc 1953-ban
született Sztálinvárosban. Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Főiskolát végzett. Korábban
több itallal foglakozó cég kereskedelmét igazgatta. 2005 óta a
Vivien Ásványvíz és Üdítőital
Zrt. vezérigazgatója. Nős, felesége fogorvos. Egy lánygyermek édesapja és egy két és fél éves unoka boldog
nagyapja. Hobbija a tenisz és a zongorázás.

Névjegy

Bicskei cégek példaértékű összefogása
Négy bicskei cég dolgozói fogtak össze, hogy
felújítsák a Veszprém megyei vörösiszapömlésben megrongálódott kolontári iskolát.
„A kezdeményezés Tessely Zoltán, bicskei
polgármestertől indult, de nem kimondottan és
célzottan a vörösiszap-katasztrófa következményeinek enyhítésére” – kezdi a történetet Győri
Imre, a Magyarmet Bt. ügyvezető igazgatója. A
városvezetői felvetés célja az volt, hogy a bicskei
vállalkozók segítsék egymást. „Ha olyan munka
adódik, amelyet képesek elvégezni, kapják meg
azt a bicskei cégek, ha olyan termékre van szükség, amelyet itt elő tudnak állítani, akkor rendeljük tőlük. Ez hasznos lehet mindkét félnek, sőt a
városnak is, mert munkát teremt” – tette hozzá
Győri Imre. Az egyik ilyen beszélgetés alkalmával vetette fel Gurmai Károly, a Vincotech Kft.
vezérigazgatója, hogy próbálják meg valahogyan
segíteni a vörösiszap károsultjait. Négy bicskei
cég fogott össze. A már említett Magyarmet Bt.,
a Vincotech Kft., valamint a Koepfer Hungária
Kft. – élén Nagy György ügyvezető igazgatóval
– és a Rozovits Kft., amely felajánlotta, hogy el
is végzi a kivitelezést.
Kolontáron megdöbbentő képek fogadták
a bicskeieket, s a felek végül abban maradtak,
hogy az iskolát újítják fel. Ha az rendben van, a
szülők nem viszik a gyerekeiket más településre.
Az iskoláról fényképeket készítettek és elkezdték a gyűjtést. Gurmai Károly elmondta, hogy a

Vincotech Kft.-nél zajlott gyűjtés során a bicskei dolgozók 670 ezer, a müncheniek 300 ezer
forintot adományoztak. Hasonló akció zajlott a
többi vállalkozásnál, végül a dolgozók hozzájárulását a cégek is megtoldották, így több mint hárommillió forint gyűlt össze, hogy nagyon szép,
külsőleg is impozáns épületet hozzanak létre.
„Mi azt mondtuk, nem adunk pénzt semmilyen
segélyszervezetnek, hanem magunk végezzük el
a munkát bicskei vállalkozókkal. Ezt kontrolálni tudjuk, látjuk az eredményét” – hangsúlyozta
Győri Imre. A munka márciusban kezdődött, az

A felújított kolontári iskola

ünnepélyes átadást április közepén tartották. A
kolontári polgármester, az ottani parlamenti képviselő és Bicske polgármestere mint parlamenti
képviselő részvételével. „Úgy gondoljuk, ez
szép tanúság arra, hogy ha összefognak a cégek,
a legnagyobb bajból is ki lehet lábalni. Ez talán
példát adhat Magyarországnak is, amely nagy
bajba került az elmúlt nyolc év rossz politikája
miatt” – összegezték a cégvezetők a tanulságot.
Azt is hozzátették, hogy emléktáblát helyeztek
el Kolontáron, és elhatározták, évente egyszer
találkoznak majd az ottaniakkal.
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Cecén az összefogásban hisznek
A polgármesternek, lokálpatriótának, aki itt
született, a szíve közepe a település. Nemcsak
azt tartja meghatározó élménynek Cece harmadszor újra választott polgármestere, Varga Gábor, hogy itt töltötte gyermek- és ifjú
korát, hanem azt is, hogy megbíznak benne.
– Milyen ez a falu, ha tárgyilagosan szemléljük?
– Csaknem 2800 lelkes nagyközség, amelynek nagyon mély gyökerei vannak. Döntően
kis- és középbirtokosok lakták. Emiatt az individualizmus még most is érezhető, a termelésben is megmutatkozik. Éppen ezért nagyon
nehéz az összefogás megszervezése. Mégis,
minden kínkeserve ellenére, jó olyan települést
vezetni, amelyikben kreatív emberek élnek.
Olyanok, akik igyekeznek magukon segíteni.
Ez a településképünkön is meglátszik, megyei,
sőt régiós szinten is meghatározó zöldség-gyümölcs termelők vagyunk, és szeretnénk még
meghatározóbbá válni. Ebben segítségünkre
lesznek majd a városokban hamarosan nyíló
helyi termékpiacok.
– Az elmúlt néhány év nem a mezőgazdaság
felvirágoztatásáról szólt. Hogyan vészelték át?
– Nagyon nehéz volt. A dinnyeterület harmadára csökkent, a paprika is hihetetlen mértékben esett vissza. Családok mentek tönkre
vagy tűntek el a mezőgazdaságból. Bejárnak
dolgozni a környező városokba, de kisebb termőterületeket azért megtartottak. Remélem,
még tudják majd kamatoztatni azt a szaktudást,
ami bennük rejlik.
– Tesz-e valamit azért az önkormányzat, hogy
a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket segítsen
kiaknázni?
– Az önkormányzat többször megpróbált az
élére állni az ügynek. Építettünk 15 km-nyi külterületi utat, terveztük, hogy termelői közösséget hozunk létre. De nálunk a direkt értékesítés
a jellemző, a házak előtti standokon adják el a
termékek zömét, illetve mindenkinek megvan a
viszonylag biztonságos piaca. Szeretnénk erősíteni a helyi termékek propagálását, csatlakozva a Fejér megyei önkormányzat által indított
programhoz. Hiszen a cecei dinnye és paprika
kiváló minőségű, és jó híre van.
– Cecének a mezőgazdaságon kívül milyen
lehetőségei vannak?
–Az ilyen településnek a kis- és mikro vállalkozásokat kell idecsábítania, és ehhez megfelelő környezetet teremteni. Területek iparosításra
való kijelölésével, megfelelő infrastruktúrával és
az adminisztrációs terhek csökkentésével. Cece
alap-infrastruktúrájából eddig hiányzott a csatornahálózat, de pozitív döntést kaptunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, 85 százalékos
uniós támogatás mellett meg tudjuk valósítani
ezt a majdnem húszéves tervünket. A hálózat és
a szennyvíztelep építése több mint 1,3 milliárd
forintba került, de sikerült az önkormányzat és
a lakosság számára is kedvező finanszírozási
konstrukciót összeállítanunk.
– További eredmények?
– Most épült egy benzinkút, ez nyolc új munkahelyet jelent. A varrodában jelentős fejlesztést

Az elmúlt időszak egyik sikeres fejlesztése a szép új művelődési ház

terveznek. Jelenleg 70-80 dolgozónak adnak ott
munkát. Az a cél, hogy duplájára emeljék a dolgozók számát, ami nagyon fontos, mert 15-20
százalék körül mozog a munkanélküliség.
Az elmúlt nyolc évben a szennyvízberuházással bezárólag hárommilliárdra rúg a
fejlesztés értéke. Minden intézmény fűtését,
energetikai ellátórendszerét korszerűsítettük,
kézműves házat, művelődési házat építettünk,
most épül az idősek napközije, ahol egyéb ellátások is helyet kapnak. Ezeket mind pályázati támogatással építettük, úgy, hogy közben
az önkormányzat kötvényt nem bocsátott ki,
és túlzottan nem adósodott el. Intézményeink
megmaradtak, jól működnek. Sok feladatot
társulásban látunk el.
– Mik a további terveik?
– A legfontosabb most a szennyvíz ügye, de
mivel nagy a forgalom a faluban, szeretnénk
kerékpárutat is kiépíteni. Ehhez keressük a pályázati lehetőségeket. Szeretnénk megragadni a
mezőgazdasági pályázatokban rejlő lehetőségeket is, és készülünk az új uniós ciklusra, mert a
mostanit kimerítették az elődök.
– Első ciklusát tölti országgyűlési képviselőként. Úgy tűnik, igen aktív.
– Bár Fejér úgy él a köztudatban, mint fejlett megye, az abai, az enyingi és a sárbogárdi
kistérség komoly elmaradásban van. Jelentős
a munkanélküliség, az infrastrukturális elmaradottság. Ebből csakis közös erővel tudunk
kilépni, ezért hoztuk létre tavaly novemberben

a Dél-Fejér Megye Összefogás rendszerét. A
nemzeti együttműködés szerves módon ugyanis elsősorban alulról építhető fel. Ezért a jelen
kulcsfeladata a lokális együttműködés megtervezése és megvalósítása. Ebből az alapelvből
kiindulva állapodott meg az ország szívében,
Fejér megye déli részén három kistérség 28
települése a valódi, hiteles együttműködésről.
Az valljuk, a polgárok és családjaik számára
közösségi védőgyűrűt kell teremteni. A civil
társadalmat önszervezővé és cselekvőképessé
kell tenni, előtérbe helyezni a hagyományokat,
a környezetvédelmet, fejleszteni a lokális, illetve önellátó gazdálkodást. Meggyőződésem,
hogy nem szabad csak a kívülről érkező segítségre várni, meg kell mutatnunk, hogy itt vagyunk, mi is készek vagyunk tenni valamit az
előrelépés érdekében.

Névjegy
Varga Gábor 1968-ban született
Sárbogárdon. Az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán történelem–földrajz szakos tanári diplomát, kézilabdaedzői képesítést
szerzett. A cecei általános iskolában dolgozott, közben részt
vett a helyi kézilabda-szakosztály szervezésében. 2002-től a
Fidesz tagja, Cece polgármestere, 2010-től országgyűlési képviselő. Nős, két gyermeke van.

A „Kiváló Magyar Élelmiszer”,
„Szívbarát” és „Magyar Termék Nagydíjas”
VIVIEN természetes ásványvíz
a Puskás Akadémia
és a PUSKÁS–SUZUKI KUPA
hivatalos ásványvize.
www.vivien.hu

