„A város fejlődése szívügyem”
Interjú dr. Nemény Andrással, Szombathely polgármesterével

“I am passionate about city development”
Interview with Dr András Nemény, the Mayor of Szombathely

ültetünk szerte a városban. A kulturális rendezvények tekintetében pedig azt tapasztaljuk,
hogy kevesebb pénzből, többet is ki tudunk
hozni. Nagy segítségünkre vannak az önkéntesek is. Alapfilozófiánk Szombathelyen, hogy
közösségünk minden tagja a magáénak érzi a
várost és óvja, ápolja környezetét.

PP Polgármester úr a modernizáció híve, ahogy fogalmazott, „Szombathelyet
a jövőbe vezeti”. Ön szerint mik a modern város ismérvei?
– Elsőként az infrastruktúrát említeném,
amelynek fejlesztését polgárbarát és zöld módon tervezzük kivitelezni. A fenntartható
fejlődésben hiszünk, és a levegőminőség tisztulását is célul tűztük ki. Fontosnak tartom
elmondani, hogy a modernizáció, nemcsak a
belvárost célozza meg, hanem a város minden
egyes részében látványos eredményeket kívánunk elérni, hozzájárulva, az itt lakók életminőségének emelkedéséhez. Legyen szó a közterektől, a játszóterekről vagy éppen a tömegközlekedésről. A kulturális sokszínűség szintén lényeges szempont, a hagyományos, nagy
rendezvényeken túl a „Virágozzék 100 virág!”
elve alapján nagyobb figyelmet tervezünk
fordítani a kis közösségek eseményeinek támogatására is. Szabad, modern és vidám várost szeretnénk.
PP Milyen tervek és lehetőségek állnak
rendelkezésre a célok megvalósításához?
– A zöldvárost úgy tervezzük megvalósítani, hogy akik nem kertes házakban, hanem
lakásokban élnek, az ő közelükben is legyenek
zöldterületek, és jó minőségű padokon ülve,
tudják élvezni a szép környezetet. Új fákat
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PP Tavaly ősz óta tölti be a polgármesteri tisztséget, amely már önmagában
kihívás, de még egy teljesen új jelenséggel, a pandémiával is meg kellett küzdeni. A város vezetése hogyan tudta
kezelni a helyzetet?
– Sikerült összefogni, a lakosság teljes mértékben partner volt az egészségügyi biztonsági
előírások betartásában, és az alapellátás is megfelelően működött. Városunkban mindössze
három igazolt megbetegedés volt. Az önkormányzat igyekszik segíteni azoknak, akik elvesztették a munkájukat és lehetőséget teremteni számukra. Támogattuk az egészségügyi
dolgozókat és a regisztrált álláskeresőket is.
PP Polgármesterként milyen vezetési
elveket vall, milyen elvárásai vannak a
csapata felé?
– A csapatmunkában hiszek. Az alpolgármesterek és a többi kolléga összehangolt munkájának köszönhetőn ez így is van. A bizalom,
egymás szakmai elismerése nálunk alapvető,
és a köszönet, illetve dicséretek is gyakran
elhangzanak. Mi ilyen környezetben szeretünk dolgozni.
PP Kérem, ossza meg olvasóinkkal a
Szombathely iránti kötődését, hiszen
igazi lokálpatrióta, a városban nőtt fel,
ott érettségizett, a fejlődést szívügyének
tekinti.
– Szombathelyi születésű vagyok, de nemcsak én, hanem a felmenőim közül is mindenki. Ugyanabba a gimnáziumba, a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumba járt a
nagypapám, az édesapám és a testvérem is.
Egy kis humorral élve megjegyezném, hogy
rácáfolok a „senki sem próféta a saját hazájában” idézetre. Nagyon szeretem ezt a várost,

PP Mr Nemény, You are devoted to modernisation, as You put it, “leading Szombathely into the future.” What do You
think the characteristics of a modern
city are?
– I would highlight infrastructure in the
first place, which we intend to develop in a
citizen-friendly and green way. We believe in
sustainable development and aim to improve
air quality as well. I think it is important to
state that besides the city centre, we intend to
upgrade all parts of the city and achieve spectacular results which contribute to a better life
quality of the people living here – be it public
spaces, playgrounds or public transport. Cultural diversity is also an important aspect, and
in addition to our traditional, big events, we
are planning to focus more on supporting the
events of small communities in the spirit of
“Virágozzék 100 virág” (“Let 100 Flowers
Bloom!”). We want a free, state-of-the-art and
cheerful city.
PP What plans and opportunities are
available to achieve the goals?
– We plan to create a green city which provides green areas for those who live in apartments and do not have separate houses with
a garden, so they can also enjoy the beautiful
environment sitting on good quality benches.
We are planting new trees all over the city.
With regards to cultural events, we find that
we can get more out of a smaller budget. Volunteers also help a lot. Our basic philosophy
can be summed up like this: each member of
our community feels like the city is theirs,
protects it and looks after their surroundings.
PP You have been mayor since last autumn, which is a challenge in itself, but
You also had to tackle a completely new
phenomenon, the pandemic. How did
the city leadership manage the situation?
– We managed to collaborate, the population complied with health safety standards,
and primary care also functioned properly.
Only three cases were confirmed in our city.

FOTÓ: SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉRTÉKTÁR A

és nem is élnék sehol máshol. A város fejlődése szívügyem. Fontos számomra, hogy
Szombathely lakói érezzék: egy közösség vagyunk és ennek van ereje.

The municipality is trying to help those
who have lost their jobs and create opportunities for them. We also support healthcare workers and registered job seekers.

PP Milyen nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezik Szombathely?
– Számos testvérvárossal rendelkezünk,
akikkel aktív partnerséget ápolunk. A teljesség igénye nélkül vannak francia, román,
olasz és kínai kapcsolataink is.

PP What leadership principles do You
follow as a mayor, and what do You
expect from Your team?
– I believe in teamwork, and it is realised
thanks to the deputy mayors and other colleagues. Trust and mutual recognition are
fundamental to us, as well as thankfulness
and praise. We eagerly work in such an environment.

PP Mely történelmi, kulturális, természeti és turisztikai értékeit emelné ki a
városnak?
– Szombathely több mint 2000 éves történelmi hagyománnyal rendelkezik. Városunkban nagy jelentősége van a Szent Mártonkultusznak, amellyel az önkormányzatban
külön csapat foglalkozik. Megannyi értékünk
van. Híres és nemzetközi érdeklődésre is számot tartó rendezvényünk a Savaria Történelmi Karnevál. A város büszkesége a Savaria
Szimfonikus Zenekar és a Weöres Sándor
Színház, amelyet Jordán Tamás, a Nemzet
Színésze vezet. Az aktív pihenést kedvelők
figyelmébe ajánlom a Kalandvárost.
PP Ha megenged egy személyes kérdést
is: meséljen a családjáról és a hobbijáról!
– A családot sosem szerepeltetem politikai
célra, de hogy a kérdésére válaszoljak: két
leányom van. Amikor csak lehetőségünk van
rá, szeretünk minőségi időt együtt tölteni.
Sokat sportolunk, a kosár az egyik kedvencünk. És van két örökbe fogadott kutyánk is.
Végh Nóra Judit

PP Please tell our readers about Your
attachment to Szombathely, as You
are a true local patriot, You grew up
in the city, graduated there, and You
consider its development Your mission.
– I was born in Szombathely, just like all
my ancestors. My grandfather, my father
and my brother attended the same school,
the Nagy Lajos Secondary School in Szombathely. With a little fib I can refute the
quote “no one is a prophet in their own
country.” I love this city very much and I
would not live anywhere else. I am passionate about the development of the city. I
would like to make its residents feel that we
are a community which has strength.

non-exhaustive list: French, Romanian,
Italian and Chinese.
PP Which of the city’s historical, cultural, natural and tourist values would
You highlight?
– Szombathely has more than 2,000 years
of historical tradition. In our city, the cult of
St Martin is of great importance, a separate
team works on it within the municipality. We
have a lot of values. The Savaria Historical
Carnival is our famous and internationally
renowned event. Another pride of the city is
the Savaria Symphony Orchestra and the Sándor Weöres Theatre, led by Actor of the Nation Tamás Jordán. For those who like active
recreation, I recommend Kalandváros (Adventure City).
PP If You allow us a personal question:
please tell us about Your family and
hobbies.
– I never show my family for political purposes, but to answer your question: I have two
daughters. We like to spend quality time together whenever we have the opportunity. We
do sports very often, basketball is one of our
favourites. We also have two adopted dogs.

PP What international connections
does Szombathely have?
– We have a number of twin cities with
whom we cultivate active partnerships. A
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