
1954.november 30.-án született Súron. Felesége Kéri Gerzsonné  Fehér Erika Ácsteszéren született, 

Móron a Szent György Gyógyszertár asszisztense, akivel példás családi életet élnek. Két gyermekük 

született, Erika 1983-ban, aki Móron a Lear Korporacion üzemben dolgozik. Gerzson 1979-ben 

született, Pécsett él, diplomás zongoraművész - tanár. Az általános iskola elvégzése után az 

oroszlányi emeltszintű szakmunkásképző intézmény tanulója volt, ahol géplakatos szakmát szerzett. 

1972. augusztus 01.-én az Alba Volán balinkai Kirendeltségénél helyezkedett el. Vállalati képzés 

keretében szakmásított tehergépkocsi jogosítványt szerzett, később autószerelőként dolgozott. A 

kirendeltség megszűnése után a móri Üzemigazgatóságon dolgozott tovább autószerelőként.  

     1982-ben munka mellett szakközépiskolát végzett. 1985 tavaszán vezető beosztásba került. Az 

Alba Volán tömegárú részlege a fenyőfői bauxitbánya alvállalkozója ként dolgozott, melynek 

műszaki főcsoport vezetője lett. 35 Tatra,  

2 komatsu, és 1 broyt rakodógép, valamint a szerelő állomány tartozott az irányítása alá. 

Kormányzati határozat alapján a volánokat tiszta profilú vállalattá kellett átalakítani, ezért a 

kamionok és a tehergépkocsik eladásra kerültek. 1991-ben visszahelyezték mórra, de már akkor is 

folyamatosan képezni kellett magát, így elvégzett egy alapfokú tűzvédelmi tanfolyamot, szakvizsgát 

tett, ettől kezdve tűz-és munkavédelmi előadó munkát is végezi.  Hozzátartozik még az 

üzemfenntartás, környezetvédelem, energetika, a 9001 és 14001 ISO minőségbiztosítási rendszerben 

mérőeszköz felügyelő, miután elvégezte a szaktanfolyamot és sikeres vizsgát tett minőségbiztosítási 

auditor oklevelet kapott. Két alkalommal volt kiváló dolgozó, egyszer Üzemigazgatói elismerésben 

részesült. Jelenleg is az Alba Volánnál dolgozik, nem volt más munkahelye.  

Közösségi tevékenykedése jelen van a Táncsics Vadásztársaságnál, melynek a titkára. 25 éve a Súri 

Evangélikus Egyházközség számvevőszéki elnöke, 2006. évtől a Fejér- Komáromi Egyházmegye 

gazdasági bizottságának tagja,  a Nyugati (dunántúli) Egyházkerület közgyűlési tagja,  Zsinati 

póttag, mely testület az országos egyházi legfelsőbb törvényhozó testülete.  

 Három választási időszakban a lakótársaktól lehetőséget kapott, hogy képviselőként, a köz 

érdekében tevékenykedjen. A 12 éves testületi tagsága során igyekezettel vett részt a munkákban. 

Sokat küzdött, hogy alacsony árakon szállítsák a szemetet, olcsón kapjuk a vizet és ne legyen magas 

a szennyvíz.  Elnöke volt a vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottságnak, tagja volt a 

költségvetési előirányzatot vizsgáló bizottságnak, ahol javaslatokkal, ötletekkel, igyekezett a 

gazdasági előadó munkáját segíteni.  

Reményi Imre polgármester ideje alatt, Réde- Bakonybánk-Súr társult intézmény Társulási Tanács 

Tagja volt.  Nem utolsó sorban megemlítem a helyi eseményekkel foglalkozó televízióadást. 1991-

ben kiépítésre került a kábeltelevízió hálózat. Reményi Imre polgármester, Hegyvári Józsefné jegyző 

és a hálózat kivitelezője felkérték, hogy hozzon létre egy stúdiót, ami a helyi eseményekkel 

foglalkozó műsor sugárzásával tájékoztatja a lakosságot a súri eseményekről. Évekig saját 

felszereléssel dogozott. 1994-ben kapott egy Panasonic szalagos kamerát, és egy videó magnót 

amivel a műsorokat szerkesztette. Megkívánom jegyezni, a felszerelésekre olyannyira vigyáz, hogy a 

16 éves kamera még mindig használatban van, ezzel készülnek a testületi ülések felvételei.  

    A korral haladni kell, így a stúdió 2009 augusztusában digitális HD. kamerát kapott, ezzel már 

sokkal jobb minőségben, igaz több munkával, de szerkesztett műsorokat láthat a súri lakosság. Az 

időjárás viszontagságaival dacolva, hóban, sárban, tűző napsütésben fagyban, mindenhol jelen van. 

56 éves korát meghazudtolva egész napokat képes állva felvételeket készíteni a Népművészeti 

Fesztiválon, a Falunapon a szüreti felvonuláson. Láthattuk felvételei során a katolikus templom az 

iskola és a ravatalozó építését lépésről-lépésre.  

   Az idősek, akik már nem, vagy csak nehezen tudnának megjelenni az óvodai, vagy iskolai 

ballagáson, a misén, vagy istentiszteleten, mi akkor is szép felvételekkel, zenei aláfestéssel részesei 

lehetünk az ünnepnek. Láthatjuk gyermekünk, vagy unokánk szereplését, fejlődését az óvodától a 8. 

osztályos ballagásig bezárólag. Ezek a felvételek archiválásra kerültek, így az utókor is láthatja 

falunk fejlődését.  

      


