„Látványos fejlődésnek indult a térség”
Interjú L. Simon László országgyűlési képviselővel

“Spectacular development has begun in the region”
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Interview with Member of Parliament, László L. Simon

PP Az elmúlt években számos fejlesztés történt Fejér megyében, iskolák,
műemlékek újultak meg, és komplex
bicikliút-hálózat épült a Velencei-tó
köré, nemcsak a helyiek, de a turisták
örömére is. Mit tekint ezek közül a
legnagyobb eredménynek, és milyen
további fejlesztések várhatóak a közeljövőben?
– 2010 óta Fejér megyében és a Velenceitó körül is számos fejlesztés valósult meg,
amire büszke vagyok. Megújult Székesfehérvár belvárosa, több műemléket is sikerült
megmenteni az enyészettől, és számos egészségügyi, valamint közoktatási intézmény is
megújult. A Velencei-tó körül – szűkebb
pátriámban – is örvendetes változások mentek végbe. A tó körül megépített kerékpárúton magam is gyakran végigtekerek. Kerékpárszámláló eszközöket is telepítettünk
Agárdra és Velencére: az első adatok alapján
láttuk, hogy tavaly augusztus és december
között több mint 83 ezer kerékpáros vette
igénybe a kerékpárutat. Ez is bizonyítja,
hogy a Velencei-tó kerékpárút-hálózata a
zsúfolt nyári szezonon túl is jelentős forgalmat bonyolít le. Ezenkívül folyamatban van
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a tó körüli beton partfal rekonstrukciója is,
amely évtizedek óta halogatott feladat. Reményeink szerint hamarosan megkezdődhet
a velencei versenyuszoda építése is, amely a
tó körül élő mintegy 30-35 ezer embernek
nyújthat sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Közben halad a Testnevelési Egyetem tóparti campusának az építése: a jelentős vízisport-hagyományokkal rendelkező
térségünkben jó helyet tálaltunk az egyetemi szintű sportképzésnek. Említhetem még
az elmúlt évekből a több milliárd forintos
vasúti fejlesztéseket is, melynek során a pályarekonstrukció mellett a velencei, az agárdi és a dinnyési vasútállomás is megújult.
Gárdonyban most adtuk át a rendőrség
minden igényt kielégítő új épületét, szóval
nyugodtan mondhatom, hogy látványos
fejlődésnek indult a térség, 2010 óta a kormány támogatásának és a lelkes lokálpatrióták munkájának köszönhetően. Kápolnásnyéken az Orbán-kormány támogatásának
köszönhetően megújult a település központja, s hamarosan kezdődik a Vörösmarty
Emlékmúzeum teljes felújítása, amely után
egy korszerű kiállítás is helyet kaphat az
épületben. Nagy költőnk egykori pincéje is

PP In recent years, many developments
have taken place in Fejér County;
schools and monuments were renewed,
and a complex bicycle path network
was built around Lake Velence, giving
great pleasure for locals and tourists
alike. What do You consider the greatest result, and what do You plan to
enhance in the near future?
– Since 2010 many developments have
taken place in Fejér County and around
Lake Velence which make me proud. The
city centre of Székesfehérvár was restored,
several monuments were saved from decay,
and many health and public education institutions were renewed. Gratifying changes
have taken place around Lake Velence, my
narrower home region. I often ride along the
new bicycle path around the lake. We also
installed bicycle counters at Agárd and
Velence, and based on the first data, over
83,000 cyclists used the bike path between
August and December last year. This is further proof that the bicycle path network
around Lake Velence has significant traffic
beyond the crowded summer season. In addition, the reconstruction of the concrete
shore wall around the lake is underway – it
had been a postponed task for decades. We
hope that the building of the competition
swimming pool in Velence will begin soon,
as it could provide opportunities for sports
and recreation to 30-35 thousand people living around the lake. Meanwhile, the construction of the lakeside campus of the University of Physical Education is in progress:
university-level sport education found a good
place in our region which has significant
traditions in water sports. I can also mention
the billion-forint-worth railway developments of recent years which involve the reconstruction of the tracks and the train stations of Velence, Agárd and Dinnyés. We
have just handed over the new police building of Gárdony, which meets all user needs.
Thus, I can safely say that spectacular development has begun in the region since 2010,
thanks to the support of the government and

megújult, a Vörösmarty Mihály által egykor
használt hangulatos nádfedeles műemléképület a gasztronómia, a jó borok kedvelőit
várja a velencei Bence-hegyen, amelynek a
csúcsára látványos kilátót is építettünk. A
szívemhez mégis a kápolnásnyéki Halászkastély és parkjának felújítása áll a legközelebb. Nagyon sok munkát fektettünk bele,
hogy két évvel ezelőtt megnyílhasson a
kastély, és nagy öröm, hogy azóta a térség
legfontosabb kulturális helyévé nőtte ki magát. Számos kiállítást rendeztünk, hangversenyeket, felolvasóesteket, családi programokat tartunk, és mindezzel a helyi közéletet is sikerült felpezsdítenie a magánalapítványunknak.
PP Közeleg a nyár, milyen kulturális
és sporteseményeket ajánlana figyelmébe a térségben a diplomatáknak és
olvasóinknak?
– A Halász-kastélyban és parkjában nyáron is számos kulturális eseménnyel várjuk
az érdeklődőket, kezdve a hang-versenyektől, a Levendula-napon át, egy újabb komoly
kiállítás megnyitásáig. A Velencei-tó körül
is sok rendezvény lesz, koncertekkel, zenei
és gasztronómiai fesztiválokkal. Idén a Velencei-tavon rendezik meg az evezős masters
vb-t, továbbá a Tour de Velencei-tóval, az
ország egyik legnagyobb kerékpáros rendezvényével is várjuk az érdeklődőket. Sőt a
Tour de Hongrie mezőnyének is lehet majd
szurkolni Velencén. Az elmúlt években sikerült fellendíteni a tavon a vízisport-életet
is, így a kerékpározás mellett kajakozni,
vitorlázni lehet, továbbá számos extrém
sportot is ki lehet próbálni. Évek óta a Velencei-tó partján rendezik meg nyaranként
az egyetemisták zenei fesztiválját, az
EFOTT-ot, amely a fiataloknak nyújt szórakozási lehetőséget, szóval van bőven kínálat.

the work of enthusiastic local patriots. Also
with the help of the Orbán Administration,
the centre of Kápolnásnyék was renewed,
and the full renovation of the Vörösmarty
Memorial Museum is about to begin, after
which a modern exhibition can be located
in the building. Mihály Vörösmarty’s former
cellar in Velence has also been reconstructed,
and the pleasant building with the thatched
roof, used once by our great poet, awaits lovers of gastronomy and good wines on Bence
Hill, on the top of which we built an astounding lookout as well. Still, the renovation project of the Halász Castle and its park
at Kápolnásnyék is closest to my heart. A lot
of work preceded the opening two years ago,
and it is great pleasure to see that since then
it has become the most important cultural
site of the region. We have organised a number of exhibitions, concerts, reading evenings, family programmes, and our private
foundation has made local public life much
more exciting.
PP Summer is coming. What kind of
cultural and sports events would You
recommend for the diplomats in the
region and our readers?
– In the Halász Castle and its park several cultural events await those interested:
concerts, the Lavender Day, and the opening
of another serious exhibition. Lake Velence
will host many events as well, like concerts,
music and gastronomic festivals. This year,
the World Rowing Masters will be held at
Lake Velence, and we are expecting a lot of
visitors to the country’s largest cycling event,

the Tour de Lake Velence. What is more,
audiences can also root for competitors of
the Tour de Hongrie in Velence. In recent
years, water sports life of the lake has been
invigorated, so anyone can try kayaking,
sailing, and extreme sports. EFOTT, the
summer music festival of university students,
has taken place on the shores of Lake Velence
for years, providing entertainment for young
people, so there is plenty to offer.
PP What are the current issues discussed at the Cultural Committee of
the National Assembly?
– It was a crucial moment when, in 2018,
the parliamentary parties agreed that after
four years of opposition leadership, in this
cycle, the Parliamentary Committee on Culture would be once again led by the government’s side. The task of the committee is
quite diverse, cultural issues and educational topics are negotiated. In addition, today,
when Christian Europe – the European
Union based on an alliance of national states
– is threatened by serious menaces, its role
is even more important, the committee’s
activity has to serve once again as a flagship
in raising our identity and culture into the
focus of politics. At meetings we have discussed numerous bills and amending initiatives, had policy debates, and listened to
several reports. I consider cultural diplomacy essential too. I have recently visited
Kazakhstan with Mihály Varga, the Minister of Finance, and I had a promising negotiation with the director of the Nur-Sultan
National Museum. As the president of the

PP Milyen aktuális kérdésekkel foglalkoznak most az Országgyűlés kulturális bizottságában?
– Fontos momentum volt, amikor 2018ban a parlamenti pártok megegyeztek, hogy
négyévnyi ellenzéki vezetés után ebben a
ciklusban ismét kormánypárti vezetése lett
az Országgyűlés kulturális bizottságának.
A bizottság feladata elég sokrétű, a kulturális témák mellett ez a bizottság tárgyalja az
oktatási kérdéseket is. Ráadásul napjainkban, amikor a keresztény Európára, a nemzetállamok szövetségére épülő Európai
Unióra komoly veszélyek leselkednek, akkor
még inkább felértékelődik a szerepe, hiszen
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az identitásunkat és kultúránkat újra a politika fókuszába emelő munkában zászlóshajóként kell élen járnia ennek a bizottságnak. Az eddigi bizottsági üléseken egyébként számos törvényjavaslatról, módosító
kezdeménye-zésről tárgyaltunk, szakpolitikai vitákat folytattunk le, és több beszámolót is meghallgattunk. Fontosnak tartom a
kulturális diplomáciát is, a közelmúltban
éppen Kazahsztánban jártam Varga Mihály
pénzügyminiszter kíséretében, ahol ígéretes
tárgyalást folytattam a nur-szultani Nemzeti Múzeum igazgatójával, de a parlament

koreai baráti tagozatának elnökeként fontosnak tartom a Koreai Köztársaság és hazánk közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel
30 éves évfordulójának méltó megünneplését is.

Hungarian-South-Korean Friendship
Gro-up at the Parliament, I appreciated
the worthy celebration of the 50th anniversary of establishing diplomatic contacts
between the Republic of Korea and Hungary.

PP If you allow me to ask a more personal question, could You say a few
words about your family?

PP As is well known, You enjoy literature and are associated with it in a
number of ways. You gave courses at a
university, and received a József Attila
Award. What does Hungarian literature mean to you? Are you working on
any new piece of writing?
– Engaging in art and cultivating literature on a daily basis is of vital necessity for me, though my work allows little
time for creativity. At the same time, I
see and experience many exciting things,
and I will have a lot to write about in the
future.
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PP Mint ismeretes, nagyon kedveli az
irodalmat, és számos szálon kötődik
hozzá, egyetemen is tartott/tart kurzusokat és többek között József Attiladíjjal is büszkélkedhet. Mit jelent az
ön számára a magyar irodalom? Dolgozik most új íráson?

– A művészettel való napi találkozás, az
irodalom művelése számomra létszükséglet,
bár az alkotásra a politikai munka mellett
kevés időm marad. Ugyanakkor sok izgalmas dolgot látok és élek át, bőven lesz mit
megírnom a jövőben.
PP Ha megenged egy személyes kérdést is: mondjon pár szót a családjáról!
– Büszke vagyok a családomra, a négy
lányom fantasztikus. Mi mást mondhatna
egy apa: okosak és gyönyörűek.
Végh Nóra Judit
– I am proud of my family, I have four
fantastic daughters. What else could a father
say: they are smart and beautiful.
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