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Virágos Magyarország - Megválasztották az év főkertészét
Spanyárné Halász Szilvia
Kertészmérnök és környezetvédelmi szakmérnök. 1992 óta
Székesfehérvár főkertésze, előtte több mint tíz évig Siófokon, a
Somogy Megyei Kertészeti és Parképítő Vállalat kertészeti
ágazatvezetőjeként dolgozott. Egyik alapítója a Városi
Főkertészek Fórumának, amely 1995-ben Komáromban
alakult meg. Az 1996-ban létrehozott Magyar Önkormányzati
Főkertész Szövetség (Möfösz) vezetőségi tagja. Ezt a munkáját Soós
Béla, a Möfösz akkori elnöke 2005-ben nívódíjjal jutalmazta.

Spanyárné Halász Szilvia vehette át Az Év Főkertésze díjat a Magyar
Önkormányzati Főkertész Egyesület elnökétől, Kirrné Feicht
Ágnestől
Fotó: Spanyárné Halász Szilvia/Megyesi Éva

A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyben alapításától
kezdve részt vesz. 2008 óta az Európai Virágos Városok és
Falvak versenyének (Entente Florare Europe) nemzetközi
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zsűritagja, képviselve Magyarországot. 2012 óta Fejér,
Komárom és Veszprém megye régió- és területi vezetője, valamint a
szervezőbizottság tagja. 2015-től a Virágos Magyarország
szervezőbizottságának alelnöke, tagja a főzsűrinek, segíti a
nemzetközi versenyben szereplő települések fölkészítését.
Fontosnak tartja, hogy új zsűritagok bevonásával a verseny jövőjét
is építse.
Székesfehérvár a Virágos Magyarország környezetszépítő
versenyben 1994 óta vesz részt, ez idő alatt több mint 30
díjjal jutalmazták a várost. 1996-ban az Entente Florale Europe
versenyen ezüst minősítést kapott.
• Mióta dolgozik városi főkertészként?
– Székesfehérvárra költözésünk után, 1992. április elsejével kezdtem dolgozni a városgondnokságon.
Az előttem főkertészi munkakörben dolgozó kolléganő gyesre ment, és a felvételizők közül engem
választottak erre a feladatra. Az országban az 1990-es években jöttek létre a városgondnokságok,
így a székesfehérvári is meghatározó, önálló intézmény lett. 2009-ben kft.-vé alakultunk át, akkor
vettük föl a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. nevet.
• A kilencvenes években sok településen dolgozott főkertész, akiknek komoly feladataik
voltak.
– Kokics Tibor, a Kertészeti Egyesülés akkori elnöke azt szerette volna, hogy ez a munkakör legyen
jogszabályban rögzítve, mert nem volt kötelező kinevezni főkertészt. Ez azóta sem történt meg, és
ezzel együtt elindult egy leépítési folyamat is.
Az ország több településén úgy döntöttek, nincs szükség erre a tisztségre, sok helyen el is küldték a
főkertészeket.
A korábban elkezdődött közmunkaprogram a városüzemeltetést 2009-ben érintette, akkor a
munkanélküli emberek már a parkfenntartásban kaptak munkát, valamint a köztisztasági feladatok
ellátását végezték. Abban az időben kezdtünk mi is alvállalkozók helyett saját munkaerővel dolgozni.
Az elmúlt tíz év egyik nagy változása, hogy a városgondnokságnak saját gépparkja van, és saját
munkaerővel oldja meg a feladatokat. A társaság megerősödött, önellátó lett. Korábban a zöldfelületfenntartásban az ország szinte minden részéről dolgoztak alvállalkozók. Abban az időben az egyik
munkám országos közbeszerzések kiírása volt az összes kertészeti munkára, ami általában három
évre szólt. Napi feladataim közé tartozott a közbeszerzésben rögzített feladatok ellenőrzése.
Ma már a polgármesteri hivatal közgyűlése által jóváhagyott, meghatározott feladatokat kap a
városgondnokság, az új feladatokhoz folyamatosan új szakembereket vesznek föl.
A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Városüzemeltetési Igazgatóságán egy helyen dolgozik
az „utas”, a „vizes”, a környezetvédő és a köztisztasági szakember. A karbantartás más
igazgatósághoz tartozik, a játszóeszközökkel kapcsolatos feladatokat 2008-tól már ők végzik. Az
egykori közmunkások ma már saját dolgozóink. Cégünk folyamatosan bővül, egyre több feladatot
kap, és ezzel együtt a telephelyek száma is nő.
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A Sóstó Természetvédelmi Terület ökológiai rehabilitációja 2019-ben fejeződött be
Fotó: Spanyárné Halász Szilvia/Megyesi Éva

• Hogyan épül föl Székesfehérvár zöldfelületének fenntartási rendszere?
– A polgármesteri hivatalban dolgoznak a Főépítész Iroda alkalmazottai a főépítész vezetésével, a
hatósági kertészeti feladatokat a Környezetvédelmi Iroda látja el. Székesfehérvár
Városgondnokságának nincs hatósági jogköre. A közterületen szerteágazó feladatokat végzünk.
Leegyszerűsítve: ha bármilyen gond van a település közterületein, azt a kollégáimmal nekünk kell
megoldanunk.
2010 óta parképítéseket is végzünk önállóan. 2014 óta vezetői munkakörbe is kineveztek,
városüzemeltetési igazgatóhelyettes lettem. A személyre szabott feladataim végrehajtásában önálló
vagyok, de a végleges döntéseket feletteseimmel és sok esetben még a helyi képviselőkkel is
egyeztetnem kell.
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A megújult III. Béla király tér
Fotó: Spanyárné Halász Szilvia/Megyesi Éva

Azért választottak engem főkertésznek 1992-ben, mert korábbi munkám során, siófoki kertészeti
ágazatvezetőként tízéves kertészeti gyakorlati tapasztalatot szereztem. Üdülőkerteket tartottunk
fönn, faiskolánk volt és dísznövényt, egyebek között egynyári virágokat is termesztettünk, saját
dolgozókkal. Olyan kollégát kerestek akkor, aki a hárommillió négyzetméter fenntartását végző
vállalkozókat számon tudja kérni. Abban az időben ilyen szakemberre volt szükség, most pedig
olyanra, aki tud a saját kollégáival együttműködni.
Mi már közösséggé formálódtunk, javarészt már nem vállalkozókkal dolgozunk, akiktől a
szerződésben rögzített módon lehetett számon kérni az elvégzett munkát.
Az új kollégáknak bele kell tanulniuk a kertészeti munkákba, meg kell velük szerettetni a
szakmánkat. A cégünk széles körben taníttatja a dolgozóit.
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A város a körforgalmakat is folyamatosan megújítja
Fotó: Spanyárné Halász Szilvia/Megyesi Éva

A legvirágosabb város
Székesfehérvár 2019-ben város kategóriában megnyerte a Virágos
Magyarország környezetszépítő versenyt. A rangos díj az elmúlt
évek tudatos zöldfelület-megújítási, parkrekonstrukciós munkáinak
eredménye. A helyi és országos védettségű Sóstó
Természetvédelmi Terület ökológiai rehabilitációjának befejezése
volt az idei év legnagyobb fejlesztése a településen. A több mint
kétszáz hektáros területen madármegfigyelő helyeket,
mesterséges költőszigeteket, madárleseket alakítottak ki,
kilátót újítottak föl, tanösvényt hoztak létre. A természeti
terület mellett pedig modern látogatóközpont működik, mely a
terület növény- és állatvilágát mutatja be.
A fenntarthatóság jegyében a város közparkjaiban fokozatosan
csökkentik az egy- és kétnyári kiültetések területét, nő viszont az
évelők szerepe. Folyamatosan átalakulnak a városi körforgalmak
növénykiültetései is, egynyáriak helyett színes évelők díszítik
azokat. Létrehozták a Városgazda térinformatikai rendszert,
amelybe a további fejlesztések után bekerülhetnek majd a
virágágyról készült tervek és fényképek is.
A város zöldfelületi politikájának fontos értéke a lakosság
folyamatos bevonása a fejlesztésekbe, már a tervezés során
is zajlanak lakossági egyeztetések. A Virágos Székesfehérvár
programban a lakók pályázhatnak növényesítésre, díszíthetik
szűkebb lakókörnyezetüket az önkormányzat adta egynyáriak
ültetésével. A nyolc éve működő, …mert közös a világunk címen
futó program keretében a zöldfelületi munkákba iskolás
csoportok, mássággal élő tanulók kapcsolódnak be, akik
több napon keresztül dolgoznak együtt a kertész
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szakemberekkel. A mesés kiskertek kertépítőversenyben
óvodások és kisiskolások környezeti nevelésének részeként tervezik
és építik meg a gyerekek a pedagógusokkal együtt a kiskerteket,
melyek a Zichy ligetben láthatóak májusban.
• Mi a tapasztalata a főkertészi feladatkörrel kapcsolatban?
– Vonatkozó jogszabály hiányában a döntés az önkormányzatoké, hogy fenntartanak-e főkertészi
státuszt vagy sem. Azt, hogy az egyes főkertészek éppen mivel foglalkoznak, milyen szakmai
feladatot kapnak, a helyi önkormányzat dönti el. Mivel nincs jogszabály, ezért országszerte változó,
hogy ki milyen beosztásban látja el ezt a munkakört, és éppen milyen feladattal bízzák meg.
A szakmánk jogi oldalát meg kellene erősíteni, ki kellene dolgozni, hogy ki lehet főkertész. Ha ez
megtörténne, akkor csak az pályázhatna, aki megfelel a jogszabályban rögzített kritériumoknak.
• Mi Székesfehérvár hosszú távú zöldfelületi koncepciója?

Az Országzászló tér is átépült
Fotó: Spanyárné Halász Szilvia/Megyesi Éva

– A zöldfelületek fölértékelődnek. A lakások és a körülöttük levő zöldfelületek négyzetméterára is nő.
Székesfehérváron sok a lakótelep, az itt élő embereknek is szükségük van rendezett zöldfelületekre.
Az elmúlt tíz évben a fölújítási munkákkal tervezetten, szinte térről térre haladtunk, és ez folytatódik
az elkövetkező években is.
A meglevő parkokat fenntarthatóbbá tesszük, fölújítjuk a zöldfelületet, új funkciókkal bővítjük,
mindezt a területi képviselőkkel egyeztetve.
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Folyamatosan fejlődnek, újulnak meg a körforgalmaink is. Városvezetési döntések születnek arról,
hogy évenként mi az elsődleges. A polgármester és a képviselőtestület együtt dönt az aktuális
feladatokról, majd a megkapott munkákat elosztják, konkrét felelősöket neveznek meg.
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A Városház
téren található emlékmű a II. világháború áldozatainak állít emléket
Fotó: Spanyárné Halász Szilvia/Megyesi Éva

• Hogy érzi magát, mint Székesfehérvár főkertésze?
– Köszönöm a kérdést, jól érzem magam. Sok az önálló munkám, de igazán alkotó közösségben, a
közösség egyik hasznos tagjaként szeretek dolgozni. Ott megtalálhatom, miben is vagyok jó, például
az emberekkel történő együttműködésben, bár szívesen vállalok kommunikációs feladatokat is. A
képviselőkkel is szakmai kapcsolatot tartok, addig tervezek egy-egy feladatot, amíg a képviselő nem
elégedett a munkámmal, hiszen megbízóként ő képviseli szűkebb közössége véleményét.
Szerencsére a polgármesterünk számára is fontos, hogy az emberek élhető, zöld környezetben
töltsék mindennapjaikat. Ennek megteremtése a mi mindennapi munkánk, és ez igen szép feladat.
Nemzetközi és hazai zsűritagként, továbbá a Virágos Magyarország területi vezetőjeként sok
önkéntes munkát is végzek, egyebek között a magyar településeket készítem föl a nemzetközi
versenyekre, átadom a külföldi tapasztalataimat is. Külföldön már láttam, hogy jellemzően olyan
embereket keresnek bizonyos munkakörökre, akik egyedül mindent meg tudnak oldani. Feladatokra
és projektekre szerződnek szakemberekkel, és ha az befejeződött, vége a közös munkának. Nem
tudom, hogy Magyarországon is követjük-e ezt a példát.
Szerző: Megyesi Éva
Közzététel ideje: 2019. 11. 13., szerda, 09:00
A forrás webcíme: https://magyarmezogazdasag.hu/2019/11/13/viragos-magyarorszagmegvalasztottak-az-ev-fokerteszet
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