Pannónia Szíve: turisztikai fejlesztések Fejér megyében
Útépítés, közműfejlesztés, igényes tájépítészeti megoldások, valamint Budapesttel
és Béccsel is közvetlen kapcsolatot biztosító kerékpárút – ezek a legfontosabb
elemei az etyeki Gasztrosétány nemrég elindult korszerűsítésének. A beruházás
Fejér megye északi részének több települését összefogó Pannónia Szíve fejlesztési
program első lépcsője.

Fejér megye északi részének települései közösen gondolkodva alakítottak ki egy olyan
turizmusfejlesztési csomagot, amely a helyi adottságokra támaszkodva, azokat erősítve
képes javítani az itt élők helyzetét és lehetőségeit.
A Pannónia Szíve nevet viselő program egyes elemeit helyi polgármesterek
kezdeményezték, később újabb és újabb települések csatalakoztak, majd Tessely Zoltán,
az Etyek és térsége fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos közreműködésével
alakították ki a végső fejlesztési célokat, irányokat. Az ország egyik legszebb tájáról lévén
szó joggal bizakodnak abban, hogy sikerül még népszerűbbé tenni az országosan már
most is széles körben ismert térséget.
A konkrét, egymásra épülő terveket a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács és a kormányzat is támogatja. Az első lépések anyagi fedezetét is
sikerült előteremteni, így Etyeken elindulhatott a Pannónia Szíve első beruházása. Az
eredetileg rendelkezésre álló, 2,275 milliárd forintos forrásösszeghez két alkalommal is
több százmilliós nagyságrendű kiegészítő támogatást nyert el a program. A helyiek
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rendelkezésre etyeki építkezésekre, 841 millió pedig az Etyek és Tarján közötti
kerékpárút teljes megépítésére. Összesen több mint 3,7 milliárd forint fejlesztési
keretösszeg jut Etyeknek és környékének.
Ennek a tekintélyes összegnek köszönhetően hamarosan látványos változásokkal
szembesülnek az etyeki Újhegyre, napjainkban közismertebb nevén a Gasztrosétányra
látogató turisták. A település jelenleg első számú idegenforgalmi nevezetességének
számító pincesor ugyanis alapos átalakuláson esik át a jövő év közepéig. A borospincék,
présházak és zártkerti lakóépületek között kanyargó kavicsos ösvényt igényes kivitelű,
bazalt kockakő burkolatú út váltja fel, amelyhez parkolók is tartoznak majd. Így sokkal
könnyebb lesz autóval megközelíteni mind a turistáknak, mind a közel kilencven érintett
épület tulajdonosának. További fontos változás, hogy a látképet elcsúfító villamos
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vezetékeket földkábelekkel helyettesítik a szakemberek, emellett pedig elkészül az
útszakasz régóta várt csapadékvíz-elvezető rendszere és csatornahálózata is. Az
infrastrukturális beruházásokhoz tájépítészeti elemek is kapcsolódnak: igényesen
kialakított térbútorok és a közvilágítás kandeláberei járulnak hozzá a táj és a környezet
összhangjához. A falu központjában, egy felújított sváb parasztházban megnyílik a
Kitelepítettek Magyarországi Emlékháza, ahol a szülőföldjükről elüldözött lakosok
szenvedéseit bemutató, országosan is egyedülálló tárlat kap otthont.
Bár a munkálatok jelentős része Újhegyre korlátozódik, másutt is jelentős újdonságok
lesznek. A már említett 600 millió forintos többletforrásnak köszönhetően az Öreghegyi
úton, a Körpincénél és a Kecskegödörnél nem csak a közvilágítás épül ki, hanem az
útburkolatok felújítására is lesz lehetőség. Emellett a többletpénzből színpad épül a
Körpincében és közösségi térré alakul át a faluközpontban lévő Magyar-kút és az általa
táplált Nádas-tó környéke.
Rákerül Etyek Európa kerékpáros térképére is. A falut Újhegytől indulva észak felé,
Bicske és Csabdi érintésével kerékpárút köti össze Tarjánnal, így közvetlen közelbe kerül
a Duna mellett haladó nemzetközi bicikliút. A több mint 20 km-es új szakasz egy részén
önálló kerékpárút épül, másutt pedig közúton vagy mezőgazdasági úton vezet majd a
nyomvonal.
Elkészül Etyek

és térsége térségfejlesztési koncepciója és további tervek
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előkészületben vannak. Az önkormányzat a VVVTFT közreműködésével 300 milliós
költségvetésű pályázatot nyújtott be a területi Operatív Programhoz, így minden esély
megvan rá, hogy rövidesen elkezdődjön egy borászati látogatóközpont építése is a
településen.
Újhegyen már el is indultak a kivitelezései munkák, amelyeket hamarosan követ a többi
helyszín is. A jelenlegi szakasz befejezése a jövő év közepére várható.
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