
Fejér megye 2007-es
költségvetésének fő-
összege 22,072 milliárd

forint. A jelenlegi ve-
zetés 3,6 milliárdos
adósságállományt
örökölt elődeitől…

3
A Megyeháza Dísztermé-
ben ünnepi ülés kereté-
ben emlékezett Fejér

Megye Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a Magyar Kul-
túra napján.

6 A kórházi ágyszám-
csökkentések végle-
ges számát nem lehet

még tudni, a megszorítások és
leépítések híre már eddig is
nagy vihart kavart a megyében.

8 A felcsúti focipálya mel-
lett kialakított kollégi-
umban ottjártunkkor

csend honol – semmi különleges
nincs ebben, a gyermekek éppen
az iskola padjait koptatják.
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Nem hagyjuk, hogy sarokba
szorítsanak minket
Interjú Gombaszöginé dr. Balogh
Ibolyával, a megyei közgyűlés
elnökével.                          – 4. OLDAL

Lepsény 
Akinek térkép e táj, azzal könnyen
megeshet, hogy csak átutazik 
a hetes országút mentén fekvő
Lepsényen.                        – 8. OLDAL

Az itt élőkön a sor
Beszélgetés Ecsődi Lászlóval, 
a gárdonyi választókerület
országgyűlési képviselőjével            

– 10. OLDAL

Tanácskozás 
a Velencei-tó jövőjéről
Milyen módon lehetséges vissza-
állítani a tó és környékének „régi
hírnevét”?                      – 12. OLDAL
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Küzdelem a megyéért
ÍRÁSUNK A KÖZGYŰLÉSEN
TÖRTÉNTEKRŐL– 7. OLDAL
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Az Önkormányzati és Területfejleszté-
si Minisztérium Sport Szakállamtit-
kárságának „Mindenki sportja” – Sza-
badidõs Sport Osztálya 2007-ben is
folytatja a „Tárt kapus létesítmények”
elnevezésû programját. Ennek révén a
megye meghatározott sportlétesítmé-
nyeinek hétvégi nyitva tartását támo-
gatják. 

A program a lakosság – különösen a
családok – számára biztosítja a sporto-
lás lehetõségét a helyi igényeknek meg-
felelõ programok szervezésével, szak-
emberek közremûködésével és fel-
ügyeletével. A 2007. évi fordulóra a mi-
nisztérium közel 4 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást biztosított
Fejér Megye Önkormányzatán keresz-
tül a résztvevõknek azzal az ajánlással,
hogy a megyébõl 8-10 résztvevõt ré-
szesítsen támogatásban. A tárt kapus
létesítmények listája megtekinthetõ a
www.fejer.hu honlapon.

A Pákozdi Katonai Emlékhely mûköd-
tetésérõl, fejlesztésének lehetséges irá-
nyairól és forrásairól tárgyaltak febru-
ár végén. A helyi és a megyei önkor-
mányzat mellett majd tucatnyi civil
szervezet képviseltette magát a megbe-
szélésen. Az összejövetel házigazdája a
Fejér Megyei Önkormányzat volt.

Emelni kényszerül 
a térítési díjakat 
a megyei önkormányzat 
a szociális intézményekben
A Fejér Megyei Önkormányzat fenn-
tartásában mûködõ szociális szakel-
látást folytató intézmények 2007. évi
intézményi térítési díjai intézmé-
nyenként változnak. E változtatások
– legtöbb esetben jelentõs emelések –
nem a Fejér Megyei Önkormányzat
elhatározásából, hanem olyan köz-
ponti, jogszabályi változtatásokból

adódnak, melyekkel az önkormány-
zat sem ért egyet. Az intézményi té-
rítési díj jelentõs emelésére a törvény
2006. évi módosítása kényszeríti a
Fejér Megyei Önkormányzatot,
melytõl a jelenleg hatályos jogi sza-
bályozás szerint nincs lehetõség el-
térni. „Ugyanakkor megnyugtatjuk
az ellátottainkat és azok hozzátarto-
zóit, hogy a személyi térítési díjakat,
személyre szabottan, az ellátottak,
illetve a hozzátartozók anyagi lehe-
tõségeinek függvényében állapítjuk
meg” – hangsúlyozza a megyei ön-
kormányzat közleménye.

Tárt kapus sport 

Tanácskozás 
a Pákozdi Katonai
Emlékhely jövõjérõl  

Közgyûlési döntés alapján Fejér megye
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõ-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2007. évi fordulójához. E pályá-
zat célja, hogy a hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok számára
is elérhetõvé tegye a felsõoktatásban
való részvételt, mégpedig úgy, hogy
azon a szinten történjék a döntéshozás,
ahol a legtöbb ismeret birtokában ké-
pesek azt elbírálni kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanul-
mányi eredményétõl függetlenül. Fejér
Megye Közgyûlése évek óta kiemelt fi-
gyelmet fordít a Bursa Hungarica ösz-
töndíjpályázatra. A 2007. évi fordulóra
is 5 millió Ft kiegészítõ támogatást kü-
lönített el.

April H. Foley, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete Fejér megye szék-
helyére látogatott február 26-án. A Szent György Kórházban a szülészeti-nõ-
gyógyászati osztályt tekintette meg. A szülészetnek és a gyermekosztálynak ott-
hont adó épületben õexcellenciája találkozott Gombaszöginé dr. Balogh Ibolyával,
a Fejér Megyei Közgyûlés elnökével. Ezt követõen a kórházat mutatta be röviden
a nagykövet asszonynak dr. Szabó László, az intézmény fõigazgatója.

Bursa Hungarica
ösztöndíj 

Az Egyesült Államok nagykövete a megyei kórházban

A kilenctagú testület megtárgyalta, el-
fogadta szervezeti és mûködési sza-
bályzatát, munkatervét. Bár a kor-
mány nulla forintot tervezett a megyei
területfejlesztési tanácsok mûködésére,
valamennyi kötelezõen ellátandó fel-
adatuk megmaradt. Ezt a jogszabály-
sértõ ellentmondást az FMTT pályáza-
tokkal próbálja oldani, s ezen kívül a
tagi befizetések jelentik a bevételi for-
rásukat. A kormányzati ellehetetlení-
tési szándék ellenére a Tanácsnak to-
vábbra is kiemelkedõ szerepe lesz a kis-
térségek tájékoztatásában, összefogásá-
ban, koordinálásában, a megyei fej-
lesztési tervek elõkészítésében.

Megalakult a Fejér
Megyei Terület-
fejlesztési Tanács

Idén január 31-én adták át a megye-
házán a megyei önkormányzat drogel-
lenes pályázatának díjait. Az immár
harmadszor kiírt, így hagyományosnak

mondható pályázatra érkezett alkotá-
sokat vándorkiállításon, elsõként a
megyeháza aulájában tekinthetik meg
az érdeklõdõk. A legjobban sikerültek-
bõl egy 2007. évi naptár is készült, amely
szintén segítheti az egészségtudatos
nevelést.

Szertelenül
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A Közép-Dunántúli Régió köz-
lekedési hálózatának fejlesztésé-
rõl, az Operatív közlekedési
programról, illetve az abban ta-
pasztalt visszalépésrõl tanács-
koztak február elején a Fejér

Megyei Önkormányzat által összehívott rendezvényen. A
megyei közgyûlési alelnökök, polgármesterek, minisztériu-
mi tisztviselõk, parlamenti képviselõk és a terület elismert
szakembereinek részvételével zajló eszmecsere az elsõ volt a
tervezett szakmai napok sorában.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
ségének Fejér megyei polgármesteri fóruma idei
évnyitó ülését a megyeházán tartotta. A tanács-
kozáson résztvevõ településvezetõk a Nemzeti
Fejlesztési Tervben rejlõ lehetõségeirõl tájéko-
zódhattak, illetve a kapcsolódó pályázatok, pro-
jektek tervezéséhez és finanszírozásához kaptak
információkat.

NÖVEKVÕ SAJÁT BEVÉTELEK
A megyei önkormányzat célja, hogy az
idei évben 6-700 millióval csökkentse
a költségvetés hiányát. Ezt elsõsorban
a saját bevételek jelentõs, 5-600 milliós
növelésével próbálják elérni. Az egyik
nagy tartalékot a vagyongazdálkodás
javításában látják, amihez a korláto-
zottan forgalomképes vagyonkör fe-
lülvizsgálatára van szükség. Egy má-
sik fontos terület a felkészülés a pályá-
zati források fogadására. Ebben Fejér
megye eddig komoly elmaradást mu-
tat, mivel 2006 decemberéig nem ké-
szült stratégia a fejlesztési irányok
meghatározására, nincs megszervezve
a projektgenerálás. 

Az idei évtõl kikerül a megye hatás-
körébõl az illetékek beszedése is. Ez
mostantól az APEH feladata. Még nem
lehet tudni, hogy milyen eredményes-
séggel tudja majd ellátni az adóhiva-
tal, ami kockázatot jelent a bevételi
elõirányzat teljesülése szempontjából.
Sajátos helyzet állt elõ a Megyei Terü-
letfejlesztési Tanácsok esetében. 
A központi költségvetés minden forrá-
sukat megvonta, ugyanakkor a törvé-
nyi kötelezettségeik megmaradtak.

TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS,
LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS NÉLKÜL
Ami a kiadásokat illeti, a legnagyobb té-
telt a kórház és a többi megyei intéz-
mény mûködtetése jelenti. Jelentõs te-
hernövekedést okoz az energiaárak nö-
vekedése, az adók és járulékok emelke-
dése. Míg 2006-ban a központi támoga-
tás a mûködési költségek 66%-át fedezte,
addig idén ez már csak 59%-ra elég. Az
intézmények kiadásainak 75-80%-át a
bér- és járulékköltségek teszik ki. 
A dologi kiadásokra (például papírra,
krétára, sportszerekre, higiéniai esz-
közökre) kevés forrás marad, így azok
az idei évben is csak az infláció alatti
mértékben bõvülnek.

A megyei önkormányzat a csökkenõ
központi támogatás ellenére sem tervez
elbocsátásokat, igyekszik fenntartani a
Fejér megyeiek színvonalas egészség-
ügyi ellátását és oktatását. A kormány-
zati megszorítások miatti elvonásokat
azért sem érvényesítik, mert ezzel pont
a leginkább rászorulók terheit növel-
nék: a gyógyíthatatlan betegekét és az
ápoló-gondozó otthonokban élõkét.

Az önkormányzati hivatal költség-
vetése a takarékossági intézkedések

következtében tizenöt százalékkal, 73
millió forinttal csökken. A közgyûlés
közvetlen és közvetett kiadásai többek
között a testület költségvetését, a Tu-
risztikai Kht. költségeit és a rendez-
vény-, valamint a közalepítványi tá-
mogatásokat tartalmazzák. Éves szin-
ten 200 millió forintot meghaladó ter-
het jelent a hitelek utáni kamatok tör-
lesztése, amit a a hitelállomány szer-
kezetének átalakításával próbálnak
meg csökkenteni.

MEGÚJUL A LEVÉLTÁR
A megye a nehézségek ellenére sem
mond le a fejlesztésekrõl. 2007-ben a
legnagyobb beruházás a Fejér Megyei
Levéltár épületének felújítása és bõví-
tése lesz, amely címzett támogatás fel-
használásával valósul meg. Emellett
az intézmények eszközbeszerzéseire
és kisebb felújításaira mintegy 200
millió forint marad.

A költségvetés a szûkös lehetõségek
miatt mindössze az intézmények dol-
gozóinak továbbképzését és jubileumi
jutalmait biztosító fedezettel, vala-
mint 70 milliós mûködési és 10 milliós
általános tartalékkal számol.         BÁG

Polgármesteri Fórum

Fejér megye 2007-es költségvetésének fõösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliár-
dos adósságállományt örökölt elõdeitõl. A megye gazdálkodását a központi elvonások és az elõzõ cik-
lus sokszor átgondolatlan hitelfelvételének terhei nehezítik. A központi költségvetésbõl visszakapott
személyi jövedelemadót a kormányzat radikálisan csökkentette. Míg 2006-ban még 22,1 milliárd fo-
rintot kaptak a megyék az SZJA-befizetésekbõl, addig idén már csak 12,2 milliárdot biztosít a költség-
vetés. A normatív támogatás is csökken, miközben a törvény által elõírt feladatok köre nem szûkül. 

Az idei költségvetés fókuszában a lakossági szolgáltatások színvonalának megõrzése áll

Kevesebb kormányzati 
támogatás, több saját bevétel

Közlekedési 
szakmai nap
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Ha jól tudom, Ön az önkormányzati
rendszer születése óta a közigazgatás-
ban dolgozik.

– Valóban, a rendszerváltoztatás
óta önkormányzatoknál dolgozom.
Három településen is voltam jegyzõ.
Kezdetben Székesfehérváron, majd
Budapest VI. kerületében és végül Gár-
dony városában. Elmondhatom, hogy
a közigazgatásban eltöltött 16 év alatt
az önkormányzatok mûködését – már
ami a törvényi szintet jelenti – tövi-
rõl-hegyire megismertem.

A megyei közgyûlés elnöke viszont vá-
lasztott politikai tisztség.

– A politikusi pálya nem volt cél
számomra.  A környezet mégis óhatat-
lanul meghatározza az ember min-
dennapjait.  Ezért 16 év közigazgatási
munka után – mivel lehetõség adódott
– úgy döntöttem: kipróbálom a politi-
kusi pályát.

Az önkormányzati terep tehát nem
idegen az Ön számára…

– Én azt vallom, hogy tapasztalat
nélkül nem lehet ebben a környezet-
ben eredményeket elérni. Természete-
sen fontos a tudás, de kell a tapasztalat
is. Az önkormányzatoknak, beleértve a
megyei önkormányzatokat is, rengeteg
feladat- és hatásköre van. Évek kelle-
nek ahhoz, hogy az ember mindet
megismerje és megtanulja. Úgy érzem,

tudás és tapasztalat tekintetében biz-
tonságban ülök ebben a székben. Meg-
ismertem az önkormányzatiság lénye-
gét, ismerem a törvényi hátteret. Lá-
tom a lehetõségeket és a korlátokat is.

Milyennek látja a politikai környezetet a
megyei önkormányzatok szempontjából? 

– A tavaly õszi önkormányzati vá-
lasztások a Fidesz és szövetségesei
nagyarányú gyõzelmét hozták a me-
gyei közgyûlések tekintetében. Gya-
korlatilag Budapest és Heves megye
kivételével mindenhol jobboldali ve-
zetés alakult.  Mindez arra ösztönözte
a kormányzatot, hogy minden eszközt
megragadjon a megyerendszer elsor-
vasztására.

Ez konkrétan miben nyilvánul meg?

– A kormányzat egyszerûen úgy te-
kint a megyei önkormányzatokra,
mintha azok nem is léteznének. Ezzel
súlyosan sérti az alkotmányosság és a
demokrácia alapelveit. Talán minden-
ki emlékszik még Lamperth Mónika
önkormányzati és területfejlesztési
miniszter egy zárt ülésrõl, az önkor-
mányzati választások után kiszivár-
gott szavaira. A miniszter asszony ab-
ban a beszédében egyértelmûvé tette: a
pénzeket elosztó területfejlesztési ta-
nácsokban erõs szerepet fognak kapni
a szocialista politikusok. 

És így lett?

– Igen. A megyei fejlesztési taná-
csok az elmúlt négy évben jelentõs
pénzek fölött rendelkeztek, persze az
elmúlt négy évben, a megyei vezetések
döntõ többsége szocialista volt. Ez a
helyzet a 2006-os önkormányzati vá-
lasztásokon megfordult. Érdekes mó-
don ezután a kormányzat a pénzügyi
hátteret azonnal megváltoztatta és át-
csoportosította az elosztható pénzeket
a regionális szintre, a regionális taná-
csokba, ahol viszont már a minisztéri-
umok delegáltjaival többségbe kerül-
tek a kormányzat emberei. Közben a
megyei fejlesztési tanácsoktól, ahol a
jobboldal van többségben, minden
forrást megvontak. 

Más esetben is megfigyelhetõ ez a ne-
gatív diszkrimináció?

– A központi költségvetésben is
megnyilvánul ez a fûnyíróelv. A kor-
mányzat a megyei intézményrendszer
felszámolására törekszik. Ráadásul

A kormányzat egyszerûen úgy tekint a megyei önkormányza-
tokra, mintha azok nem is léteznének – nyilatkozta lapunknak
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya a Fejér Megyei Közgyûlés
októberben megválasztott elnök asszonya. Vele beszélgettünk a
Megyeházán a megszorításokról, a kormányzati fûnyíró elvrõl
és a lehetséges kitörési pontokról.

Interjú Gombaszöginé dr. Balogh Ibolyával, 
a megyei közgyûlés elnökével

Nem hagyjuk, 
hogy sarokba 
szorítsanak minket

A kormányzat 
a megyei 

intézményrendszer 
felszámolására 

törekszik
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úgy, hogy a piszkos munkát a megyei
vezetésekre bízza. Egyszerûen nem ad
annyi központi forrást, ami az intéz-
ményrendszer mûködtetéséhez kell.
Rákényszeríti a megyei közgyûléseket,
hogy intézményeket vonjanak össze,
szüntessenek meg.

Fejér megyében is lesznek összevoná-
sok, leépítések? 

– Határozottan állíthatom, hogy
mi ebben nem leszünk partnerei a kor-
mányzatnak. A törvényhozók sajnos
nem ismerik a megyei közgyûlések
mûködését. A megyei önkormányzatok
nagyon fontos szerepet töltenek be az
egészségügy, az oktatás, a szociális el-
látás területén. Hónapok óta semmi
mást nem hallunk a kormányzat ré-
szérõl, hogy racionalizálni és meg-
szüntetni kell. Ha jól megfigyeljük, az
ember maga sehol nem jelenik meg.
Pedig az önkormányzatok, a kor-
mányzat, az állam szolgálja a polgáro-
kat és nem fordítva. A kormányzat a
racionalizálás jelszavával végrehajtó
szerepbe kényszeríti az önkormány-
zatokat. És ezzel azt a célt akarja elér-
ni, hogy az emberek az önkormányza-
tokat okolják az összevonásokért, el-
bocsátásokért, a lényegesen rosszabb
életkörülmények elõidézését. Mi ezt
nem vállaljuk fel. Nagyon nehéz év
lesz a következõ a költségvetés szem-
pontjából. Több mint 1 milliárd fo-
rint bevételkiesés várható. De mi
nem azért ülünk vezetõ pozícióban,
hogy sanyargassuk az állampolgáro-
kat, hanem azért választottak meg
minket, hogy ellássuk az érdekvédel-
müket és mi ezt meg fogjuk tenni. 
Az utolsó pillanatig küzdeni fogunk
az intézményhálózatunk mûködteté-
séért. Nem vagyunk hajlandók szol-
gai módon a megszorító intézkedések
végrehajtásában részt venni. Nem
hagyjuk, hogy sarokba szorítsanak
minket. 

Mit tart a megyei önkormányzat legje-
lentõsebb feladatának?

– Alapvetõ feladat az intézmény-
rendszerünk mûködtetése. 32 intéz-
mény tartozik ma a Fejér Megyei Ön-
kormányzat irányítása alá. Én minden
intézményt végiglátogattam. Ez meg-
gyõzött arról, hogy a megyei önkor-

mányzatoknak igenis van létjogosult-
sága. Ezek az intézmények mind-
mind alapvetõen fontos feladatot lát-
nak el. Olyan intézmények is vannak
közöttük, amely a társadalom legele-
settebb, legkiszolgáltatottabb rétegét
gondozza, ápolja. Az a közösség,
amely nem vesz tudomást a sérült, be-
teg, idõs polgártársairól, az nem ne-
vezheti magát demokratikus, igazsá-
gos, a szolidaritás alapjain nyugvó tár-
sadalomnak. Azt javaslom a tisztelt
döntéshozóknak, hogy mielõtt bármi-
lyen átszervezésrõl, összevonásról, le-
építésrõl határoznak, látogassanak el
ezekbe az intézményekbe!

Lehet ezt a 32 intézményt mûködtetni?

– Az intézményeket mûködtetni
kell. A megyei önkormányzatok a tör-
vény alapján ma létezõ közigazgatási
egységek. Aki a törvényeket felülírja,
az alkalmatlan bármilyen közösség
vezetésére. Minket a kormányzat ne-
gatív hozzáállása arra ösztökél, hogy
minden lehetséges eszközt megtalál-
junk arra, hogy a megyei önkormány-
zatot és a meglévõ intézményrend-
szert mûködtetni tudjuk és a törvény-
ben leírt feladatainkat ellássuk.

Milyen megoldásokat lát?

– Én jelen pillanatban két utat lá-
tok. Egyrészt megpróbálunk minden
jogi eszközt igénybe venni annak ér-
dekében, hogy a kormányzattól meg-
kapjuk azt, ami jár. Az Alkotmánybí-
rósághoz fogunk fordulni több ügy-
ben is. Egyrészt a költségvetési tör-
vénnyel kapcsolatosan: a megyei 
önkormányzatoktól a 2007. évi közpon-
ti költségvetés olyan nagy összegeket
von el, ami az alapvetõ mûködést ve-
szélyezteti. A törvény ugyanis elõírja,
hogy a kötelezõ feladatokhoz kötele-
zõen pénzeszközt kell rendelni. Ez
nem lehetõség, hanem kötelezettség.
Példaként említeném a személyi jöve-
delemadó visszaosztását. A jogszabá-
lyi háttér megváltoztatásával ez is je-
lentõsen csökkent. Azt gondolom,
hogy ez nem csak a hazai, hanem az
európai uniós alapelveket is sérti.
Ugyancsak az Alkotmánybírósághoz
fogunk fordulni a már említett me-
gyei fejlesztési tanácsok átszervezésé-
vel kapcsolatosan is. 

És mi a második út?

– Az már sokkal inkább rajtunk
múlik. Annak ellenére, hogy a klasszi-
kus értelemben vett önkormányzati-
ság nagyon bonyolult, nehézkes rend-
szert takar, mi egy olyan új típusú ön-
kormányzatot szeretnénk megvalósí-
tani, amely lényegesen magasabb
szintre emeli azt, amit eddig az önkor-
mányzatokról gondoltak az emberek.
Kreatív háttérrel dolgozunk, ahol nem
csak önkormányzati szakemberek
munkáját vesszük igénybe, hanem a
társadalom minden területérõl jelent-
kezõ szakemberekét is, hiszen nekünk
fontos a sokrétû, sokszínû gondolko-
dás. Megpróbáljuk azokat a lehetõsé-
geket megteremteni, amit eddig az ön-
kormányzatiság, az önkormányzatok
maguk nem tudtak megteremteni.
Például teljesen új alapra helyezzük az
ingatlanhasznosítást. Vállalkozó ön-
kormányzat szeretnénk lenni. Az élet
is erre kényszerít minket. Január 1-jé-
tõl semmilyen önálló bevételünk
nincs. A kormányzat ugyanis az utolsó
önálló bevételi forrást, az illetékbevé-
teleket is kiszervezte a megyei önkor-
mányzat alól. Viszont ott van az eddig
egyáltalán nem vagy csak nagyon ele-
nyészõ módon hasznosított ingatlan-
vagyon. A megyei önkormányzatok
többmilliárdos vagyonnal, döntõen
ingatlanvagyonnal rendelkeznek. Az a
tapasztalatunk, hogy eddig itt a me-
gyében semmilyen ingatlanhasznosí-
tás nem folyt. Mi viszont erre szeret-
nénk nagy hangsúlyt fektetni. Ezen
túlmenõen mi valóban az embereket
kívánjuk szolgálni. Ki kell szélesíteni
az önkormányzat kapcsolatrendsze-
rét. Mi mindenkit be kívánunk vonni a
döntéshozatali folyamatba, aki érdek-
lõdik a köz ügyei iránt, legyen az civil
szervezet vagy egyszerû állampolgár.
Segíteni szeretnénk a kis- és középvál-
lalkozóknak is. Elfogadhatatlan szá-
momra például, hogy a vállalkozókra
egyszerre 34 hatóság les és alig várja,
hogy büntethesse õket. Nem tudom el-
fogadni a mai magyar viszonyokat.
Büntetésre nem lehet társadalmat épí-
teni. És a másik oldalon nincs egyetlen-
egy szervezet, aki utat vagy irányt
mutatna nekik. Mi megvédjük az em-
bereket, szolidáris önkormányzatot
teremtünk. HEGEDÛS ZOLTÁN
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z ünnepség kezdetén a vendégek
a Clara Voce vegyeskar mûsorát
hallgathatták Kissné Révfalvi
Andrea vezényletével, majd

Farkas Szilárd és Szigeti Anna
versmondók fellépése következett.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a
megyei önkormányzat elnöke ünnepi
köszöntõjében hangsúlyozta: ez a nap
az, amelyen 1989 óta fõhajtással
emlékezhetünk kultúránkról, a leg-
fontosabb közös kincsünkrõl. Bár a
Magyar Kultúra Napja nem tartozik a
piros betûs ünnepeink közé, de annál
nagyobb jelentõséggel bír. A magyar
kultúra egyedülálló, nem különb,
nem több, mint más nemzetek
kultúrája, de számunkra mégis a leg-
fontosabb. Csak múltunk és jelenünk

kultúrájának védelme, az esélyek
megteremtése biztosítja azt a lehetõ-
séget, és adja azt az erõt, amelynek
segítségével megbirkózhatunk az
értéktelen, önmagát kultúrának
álcázó fércmûvekkel, termékekkel.

Az ünnepségen ezután a díjak és
elismerések átadása következett.

Komlósi József, a Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár igazgatója Fõtanácsosi
címet, Radnai József, a Fejér Megyei Le-
véltár adatrögzítõje Fõmunkatársi címet,
dr. Demeter Zsófia, a Fejér Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága tudományos mun-
katársa, muzeológus Fõtanácsosi címet,
dr. Lukács László, a Fejér Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága tudományos mun-
katársa, etnográfus Fõtanácsosi címet ve-

hetett át. Kovács Lóránd Olivérnek, a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága -
Gorsium Régészeti Park kurátorának,
régésznek Tanácsosi címet, Nádi
Györgynének, a Fejér Megyei Mûvelõdési
Központ könyvelõjének Fõmunkatársi cí-
met, Varga Évának, a Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár tájékoztató könyvtáro-
sának Fõtanácsosi címet adtak át.

SZÜCS GÁBOR

A

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett
Fejér Megye Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyar
Kultúra napján. Az ünnepség emlékezés arra az idõpontra,
amikor Kölcsey Ferenc elkészült nemzeti imádságunk, a
Himnusz megírásával. A kulturális rendezvényen díjakat, elis-
meréseket adtak át a megyei kulturális intézmények – arra
érdemesült – dolgozóinak.

Ünnepi ülést tartott a Fejér Megyei Önkormányzat

A Magyar Kultúra
Napjára emlékeztek

Programajánló 

márciusi kiállítások:

MMéésszzáárrooss  IImmrree
grafikusmûvész kiállítása 

A kiállításon az idén 60 éves Mészáros
Imre egész életmûvébõl, 40 év munká-
jából látható egy válogatás, mintegy 100
grafika. Fõként sorozatok kerülnek ki-
állításra, és hangsúlyt kapnak azok a
mûvek, ahol az alkotó korábbi linómet-

szetei részleteinek felhasználásával új
mûveket, önkollázsokat hoz létre.
MMeeggtteekkiinntthheettõõ:: 2007. március 3-tól –
2007. április 10-ig. Helyszín: Szent Ist-
ván Király Múzeum, Székesfehérvár,
Országzászló tér 3.

CCssöörrggõõ  AAttttiillaa
képzõmûvész kiállítása

A fiatal mûvész márciusi kiállításán
bemutatott munkái a térrel kapcsola-
tos kísérleteit, a 2 és a 3 dimenzióval
való játékát mutatják, melyek jó része
Magyarországon még egyáltalán nem
volt látható.
MMeeggtteekkiinntthheettõõ:: 2007. március 10-tõl –
2007. május 1-ig. Helyszín: Csók Ist-
ván Képtár, Székesfehérvár, Bartók
Béla tér 1.

EGYÜTT A KULTÚRÁÉRT
Együttes ülést tartott a Fejér Megyei
Közgyûlés Oktatási és Kulturális Bi-
zottsága valamint Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Kulturális és Tu-
risztikai Bizottsága a megyeházán.
A megyei és városi önkormányzat
közötti, közmûvelõdési feladatellá-
tásra kötött korábbi megállapodás-
ban foglaltakat vitatta meg, majd az
MMK-ban mûködõ Barátság
Klubmozi mûködését tekintette át
február eleji együttes ülésén a két
kulturális bizottság. Ezt követõen a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
tár fejlesztési lehetõségeirõl folytat-
tak eszmecserét a városi és megyei
képviselõk.
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orváth András  az ellenzékben lévõ
szocialista frakció vezetõje, az ülés
kezdetén javasolta, hogy töröljék a
közgyûlés napirendi pontjait, és

helyettük egy új napirendet tárgyalja-
nak: tisztségviselõk, alelnökök, bizott-
ságok, bizottsági elnökök újraválasztá-
sát, mert – mint fogalmazott – koráb-
ban törvénytelenségek történtek, ahogy
azt a Közigazgatási Hivatal  észrevételei
is tartalmazzák. Késõbb a képviselõ név
szerinti szavazást kért.

Válaszában L. Simon László, az Ok-
tatási és Kulturális Bizottság elnöke arra
emlékeztetett, hogy jelenleg az önkor-
mányzatok gazdasági tönkretételét éljük
meg, ezért a legsürgetõbb feladat a kép-
viselõk összefogása a megye lakosainak
érdekében. Hangsúlyozta, a törvényes-
séget fontosnak tartják, készek az esetle-
ges hibákat kijavítani, de azt állítani,
hogy a közgyûlés törvénytelenül mûkö-
dik, jogi értelemben is abszurd állítás.

Képviselõtársait arra kérte, hogy a
szocialista frakció kezdeményezését ne
támogassák, ugyanakkor sürgette az
eredeti ütemterv szerinti szakszerû, a
pártharcokat mellõzõ, megyei érdeke-
ket szolgáló közös munkát.

A Megyei Közgyûlés elnöke,
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, név
szerinti szavazást rendelt el. Ennek
eredményeként 22:11 arányban a testü-
let leszavazta Horváth András javasla-
tát. A  szocialisták bejelentették, a köz-
gyûlés munkájában addig nem kíván-
nak részt venni, amíg az általuk tör-

vénytelennek vélt intézkedéseket nem
orvosolják. Ezt követõen kivonultak a
terembõl, ahol így a jobboldali és a két
polgármesteri egyesület listáján megvá-
lasztott képviselõk maradtak.

A következõkben a Fejér Megyei
Önkormányzat 2007. évi költségvetés-
ének megállapítására hangzottak el ja-
vaslatok. A vita során többen is ele-
mezték a kormány megszorító, a me-
gyei önkormányzatok ellehetetleníté-
sét célzó intézkedéseit, valamint az
elõzõ, szocialista ciklusban felvett hi-
telekbõl eredõ 900 milliós hiányt. Az
elemzõ vitát követõen a képviselõk a
2007. évre vonatkozó költségvetést el-
fogadták.  

A képviselõ-testület beszámolót hall-
gatott meg Fejér megye 2006. évi bûn-
ügyi és közbiztonsági helyzetérõl Dr.
Papp Károly dandártábornok elõterjesz-
tésében. Az elnök asszony a testület elis-
merését és köszönetét fejezte ki a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság felé a
mûködése során elért eredményeiért.  

A közgyûlés zárt ajtók mögött vitatta
meg a fõjegyzõi munkakör betöltésére
érkezett pályázatok elbírálását és a Fejér
Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ Fó-
rum tagjainak megválasztását. A köz-
gyûlés az Önkormányzati Hivatal élére
fõjegyzõnek Dr. Varjú Mihályt válasz-
totta meg. A Fejér Megyei Levéltár
igazgatójának Dr. Erdõs Ferencet, az
eddigi vezetõt nevezték ki újabb öt éves
idõtartamra. 

Döntött a testület a megyei díszpol-
gári cím és elismerõ díjak adományozá-
sáról, melyet március 15-én, nemzeti
ünnepünk alkalmával adnak át.      SZÜCS

A szocialista frakció képviselõi kivonultak az ülésterembõl 

A Fejér Megyei
Közgyûlésen történt

H

ivonulásukat követõen a Fejér
Megyei Közgyûlés MSZP-frak-
ciója sajtótájékoztatót tartott,
amelyben elmondták: a közigaz-

gatási hivatal 7 pontban találta tör-
vénytelennek a megyei közgyûlés
munkáját. Szerintük olyanokat is
megválasztottak a bizottságokba, akik
„ott sem voltak”, így nyilatkozni sem
tudtak az összeférhetetlenségrõl. Hor-
váth András elmondta, amennyiben a
következõ gyûlésen sem tûzik napi-
rendre az inkriminált választások
megismétlését, úgy a közigazgatási hi-
vatalhoz fordulnak a testület feloszla-
tása érdekében.

Megkerestük dr. Tiborcz Pétert, a
megyei közgyûlés fideszes alelnökét,
aki elmondta, a szocialista frakció
kivonulásának korábban nem lát-
szottak elõzményei, sõt egészen idá-
ig partnernek bizonyultak. Úgy
tûnt, komolyan veszik a költségve-
tést, azt mondták, mindenben támo-
gatják az önkormányzatot, hogy a
nehéz anyagi és gazdasági helyzet-
bõl kisegítsék. Az alelnök szerint
mindez, úgy tûnik, csak ámítás volt.
Amikor itt lett volna a lehetõség,
hogy érdemben tárgyaljanak, és tá-
mogassák az egyébként jól összeállí-
tott és felelõs költségvetetést, akkor

kivonultak, megsértve ezzel a köz-
gyûlést és a meghívott vendégeket.
Tiborcz Péter mindezt meggondo-
latlan és felelõtlen politikai lépésnek
értékelte, hiszen a költségvetés ösz-
szeállítása idején több egyeztetés is
zajlott. Úgy vélte, a szocialista kép-
viselõk nem akarnak a saját elõzõ
ciklusuk és a jelenlegi MSZP–
SZDSZ-kormány felelõtlen gazda-
ság politikájának eredményével
szembesülni, amely végsõ soron az
önkormányzatot lehetetlen helyzet-
be juttatta. A Fidesz-frakció számá-
ra már látható, hogy milyen ellen-
szélben kell dolgozniuk.

K

A Fejér Megyei Önkormányzat – az ország többi megyei vezetésé-
hez hasonlóan  – nincs túl „rózsás helyzetben”. A február végi me-
gyei önkormányzati ülésen megfogalmazódott, az országos szin-
ten meghozott döntések a Fejér Megyei Önkormányzatot gazdasá-
gi és szakmai értelemben egyaránt a csõd szélére, adósságspirálba
torkolló költségvetési helyzetbe sodorták.
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Fejér megye délnyugati részén
fekvõ Lepsény jó közlekedési kap-
csolatokkal rendelkezik (az M7-es
és a leendõ M8-as találkozásánál

terül el), de az emberek nagy része csak
áthajt a településen a közelben fekvõ Ba-
laton felé. A beruházók is inkább a na-
gyobb lélekszámú Siófokot vagy a me-

gyeszékhely Székesfehérvárt választják
a félúton fekvõ nagyközség helyett.

SZÛKÖS GAZDASÁGI
LEHETÕSÉGEK
Lepsény jellegzetesen ingázó település.
A dolgozók nagy része Székesfehérvá-
ron vagy a balatoni szezonban vállal
munkát, és Lepsényre csak aludni, pi-
henni járnak haza. A településen kevés
vállalkozás mûködik. A regisztrált
munkanélküliek száma 10-14 százalék-
ra tehetõ, ami nem magasabb a Fejér
megye hátrányos helyzetû déli részén
mért átlagnál. Lepsény legnagyobb
munkaadója a német SIBO csomago-
lástechnikai cég. A községgel kifejezet-
ten jó viszonyt ápoló vállalat 3 millióval

támogatta az általános iskola nyelvi la-
borjának berendezését. A SIBO hosszú
távra tervez Lepsényben: a tervek sze-
rint bõvítenék itteni gyáregységüket. A
település vezetése a közeljövõben továb-
bi zöldmezõs beruházásokat szeretne a
befektetõknek kínálni.

Lepsénynek elsõrangú mezõföldi ta-
laja van és a település keleti részén szõ-
lõhegy található, amely földrajzi szem-
pontból a Balaton-felvidéki borvidék
része (bár az M7-es elvágja a törzsterü-
lettõl). A szõlõhegy három részre osz-
lik: a Katica-, a Jóbor-, valamint a 
Rizling-dûlõre. A szõlõkultúrát most is
ápolják a hegyen, de az infrastruktúra
és a vendéglátás fejlesztésével az eddig
szinte nem létezõ idegenforgalmat is be
lehetne indítani.

GAZDAG KULTURÁLIS ÉLET
A gazdasági nehézségek ellenére Kiss Ist-
ván polgármester bizakodó. Rendkívül
sokszínû kulturális programmal, hagyo-
mányõrzõ körökkel igyekszik felébresz-
teni a helyi lakosok lokálpatriotizmusát.

ovember végén mintegy másfél
ezren tüntettek Móron. A Mór
Város Jövõjéért Egyesület által
szervezett, hangsúlyozottan poli-

tikamentes, gyertyás tüntetésen azt
mondták el: a 13 települést magába fog-
laló kistérség 35 ezer lakójának ellátása
miatt fontos, hogy a három osztállyal és
120 aktív ággyal mûködõ intézmény-
ben, ha az eddiginél kisebb számban is,

de maradjanak aktív ágyak. Dömötör
János, a demonstrációt szervezõ egye-
sület ügyvezetõ elnöke azt mondta: ha a
móri kórházban megszûnnek az aktív
ágyak, a Mór-Kisbér-Tata körzetben el-
látottsági ûr keletkezik. Az intézmény
gyógyításra használt ágyai egy részének
megtartását azzal indokolta, hogy a 
81-es fõút balesetveszélyes, továbbá
hogy Móron és környékén sok az ipari
üzem, így gyors beavatkozást igénylõ
balesetek is adódhatnak.

Január 21-én újabb demonstrációra
került sor, amin a móri képviselõ-tes-
tület egyhangú döntése nyomán
együtt vettek részt a város kormány-
párti és ellenzéki politikusai. Ennek
az volt az oka, hogy a pár nappal ko-

rábban az internetre felkerült egész-
ségügyi miniszteri javaslat szerint
nem maradt volna aktív ágy a móri
kórházban. A Regionális Egészség-
ügyi Tanács 139 ágyat ugyan szétoszt-
hatott volna, ám õk ezt elutasították,
mivel – és ez a fõ gond – Fejér me-
gyében így is nagyon alacsony az
összkórházi ellátás ágyszáma, az or-
szágos átlag 60 százaléka, ráadásul a
székesfehérvári és a dunaújvárosi
kórházon kívül csak a móri mûködik.
Csernavölgyi István, a móri kórház
orvos-igazgatója szerint a meghozott
miniszteri ajánlás nem szakmai dön-
tés volt és az emberéletet veszélyezte-
ti.

Végül, február elején az a döntés
született, hogy ötven ággyal megma-
rad az aktív kórházi ellátás Móron. 

A székesfehérvári, Fejér megyei
Szent György Kórház sorsa még nem
rendezõdött véglegesen. Egyes hírek
szerint a kórházban 1057 aktív és 550
krónikus ágyon folyik tovább a gyó-
gyítás, de Dr. Szabó László, a kórház
fõorvosa szerint még nem született
meg a végleges döntés. Ezért a kór-
házban egyelõre döntés-elõkészítõ
munka, szakmai belsõ egyeztetés fo-
lyik, és a szakminisztériumi döntést
várják.            R. G.

Egészségügyi átszervezés Fejér megyében

Mi lesz a kórházi ágyakkal? 
Nem kerülték el Fejér megyét sem az egészségügyi reformok. Bár
a kórházi ágyszámcsökkentések végleges számát nem lehet még
tudni, a megszorítások és leépítések híre már eddig is nagy vihart
kavart a megyében. A legnagyobb vitát a móri kórház tervezett be-
zárása eredményezte, itt már õsz óta tiltakoztak a megszüntetés ellen.

N

Község a határon

Lepsény 
Akinek térkép e táj, azzal
könnyen megeshet, hogy
csak átutazik a hetes ország-
út mentén fekvõ Lepsényen.
Pedig a település története és
kultúrája sok kincset rejt
magában, amit minden erre
járónak érdemes lenne meg-
ismernie.

A
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Kiss István azt szeretné,
hogy az ingázó életmód elle-
nére a lepsényiek otthon
érezzék magukat lakóhe-
lyükön. A településen 14 civil
szervezet mûködik, amelyek
a legkülönfélébb szabadidõs
programokkal várják a he-
lyieket és az idelátogatókat. 

A háború elõtt élénk pol-
gári élet folyt Lepsényben:
Iparoskör, Népkör, Gazda-
kör mûködött a településen.
A kommunizmus évtizedei
alatt persze betiltották az
ilyesfajta önszervezõdése-
ket, de a jelenlegi, nemzeti
érzelmû községi vezetés újra
nagy hangsúlyt fektet a közösségi élet
felvirágoztatására. A Nyugdíjas Klub és
a lepsényi Vöröskereszt régóta erõsítik a
település civil életét, de az elmúlt évek-
ben újabb egyletek jöttek létre, amelyek
a nemzeti hagyományokat és a helyi em-
lékeket ápolják. Ilyen például a Telepü-
lésgyarapító Egyesület, a Rákóczi Szö-
vetség, az LMSK sportegylet és a Lepsé-
nyi Népkör Egyesület, amely az 1848-as
emlékmûvet állította fel a forradalom és
szabadságharc 150. évfordulóján.

Lepsény egyik fontos civil szervezõ-
dése a Nemzetõrség. Az egylet az 1848.
szeptember 29-ei pákozdi csata emlékét
ápolja. Az összecsapás elõtt néhány nap-
pal egy Lepsényen átutazó horvát futár -
postát fogtak el a mezõszentgyörgyi
nemzetõrök, így Jellasics egy fontos üze-
nete nem jutott el Róth tábornok hadse-
regéhez, amely döntõen befolyásolta a
pákozdi csata kimenetelét. Az ütközet-
ben 123 lepsényi nemzetõr vett részt. 
Ennek emlékére minden év szeptember 

29-én tartják a Nemzetõr
Napot, ekkor avatják fel az
új nemzetõröket is.

A Borbaráti Kör a helyi
szõlõkultúra fejlõdéséért
dolgozik. Évente megren-
dezik a márciusi borver-
senyt és a nyári borbaráti
napot, amikor borkósto-
lással és fõzõversennyel
összekötött, jó hangulatú
rendezvényen vehetnek
részt az érdeklõdõk. Július
harmadik hetében tartják
a Honszeretet elnevezésû
kulturális és mûvészeti he-
tet. A nagy népszerûség-
nek örvendõ eseményso-

rozatban kiállítások, népzenei és pop-
koncertek, néptánctalálkozók váltják
egymást. Ezen a rendezvényen Lepsény
határon túli testvértelepüléseirõl is ér-
keznek vendégek: a vajdasági Oromhe-
gyessel és az erdélyi Kászonnal régóta
tart a gyümölcsözõ kapcsolat.

NEVEZETESSÉGEK
Az 1770-ben épült Nádasdy-kúria és a
körülötte fekvõ arborétumszerû, hat-
hektáros kastélypark igazi kiránduló-
hely lehetne, de a II. világháború pusztí-
tásai miatt az épület és a park faállomá-
nya felújításra szorul. Lepsényben két
templom található: a neo-
gótikus stílusú katolikus
templomban nagyméretû
Nádasdy-sírkõ rejti a ne-
mesi család tagjainak
nyughelyét. A református
templom az 1800-as évek
második felében épült. A
református közösség ko-

rábban, a török uralom idején egy mára
elpusztult Árpád-kori templomban
gyülekezett, amit a fehérvári pasától
váltottak meg saját pénzükön. 

A lepsényi nemzetõrök emlékmûve és
a trianoni emlékmû az elmúlt években
készült el. Az 1710-es pestisjárvány áldo-
zataira a református temetõben régi sír-
kövekbõl összeállított sírkert emlékezik.
A járvány idejébõl fennmaradt, Asz-
szonytava címû népballadára Tolcsvay
Béla komponált zenét.

Aki jobban meg szeretne ismerkedni
Lepsény hagyományaival, annak a
Községháza melletti, szépen felújított
falusi házban mûködõ Helytörténeti
Kiállítást ajánljuk megtekintésre. A kul-
turális eseményekre gyakran a felújított
lepsényi Közösségi Házban kerül sor,
amit 2005-ben adtak át. Az épületet eu-
rópai uniós SAPARD pénzbõl és részben
önerõbõl finanszírozták.

Kiss István polgármester szerint Lep-
sény mindig is határtelepülés volt: idáig
tartott a török hódoltság, késõbb Veszp-

rém megye, majd Fejér
megye határtelepülése lett.
A község így gyakran kis-
esett a nagy fejlesztésekbõl,
de az élénkülõ kulturális
élettel szeretnék mindenki-
nek bebizonyítani. Lepsény
több, mint egy egyszerû
község a határon.          R. G.

z Árpád-kori község egykori bir-
tokosai között Nádasdyakat is ta-
lálunk, 1650-tõl a Zichyeké lett a
terület egy része. A 15 éves hábo-

rúban elnéptelenedett község 1622-re
már újratelepült. A falu prédikátora
volt Kocsi Csergõ Bálint, akit – az el-

lenreformáció idején, 1674-ben – gá-
lyarabságra ítélt a pozsonyi vésztör-
vényszék 39 református lelkésztársá-
val együtt. 1710-ben, a pestisjárvány
idején a község 434 lakója halt meg a
betegség következtében. Lepsényben
született Kõmíves Imre színész, szín-
igazgató, akinek társulatánál Petõfi is
fellépett. A Nádasdy-kúria 1848-ban
Jellasics fõhadiszállása volt. Az egykor
vásárjoggal rendelkezõ község gazdál-
kodásában a gabonatermesztés és az
állattenyésztés mellett a szõlõ- és bor-
termesztés valamint a méhészet is je-

lentõs volt. A településnél találkozik az
1896-ban kiépített Gyõr-Veszprém-
Dombóvári vasútvonal. A Balaton és a
Dunántúl forgalmának jelentõs része
itt halad át. A Dég-Lepsény mellékvo-
nalat 1900-ban építették ki. Ennek a
vonalnak akkoriban a mezõgazdasági
termények szállítása szempontjából
volt különleges jelentõsége. A II. világ-
háború során a hírhedt Margit-vonal
áthaladt a településen: a frontvonal
többször keresztülment Lepsényen,
ennek eredményeként csak 35 ház ma-
radt épen a háború után.

történet

A

Névjegy

Lepsény
Rang: nagyközség

Lakosok száma: 3 300
Telefon körzetszám: 22

Irányítószám: 8132

A gazdasági
nehézségek ellenére

Kiss István 
polgármester 

bizakodó
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Ön 1994 óta képviseli a gárdonyi kör-
zetben élõket az országgyûlésben. Mi-
lyen változásokat hozott ez a 13 év?

– Sajnos, vagy szerencse, de az idõ
kerekét nem lehet visszaforgatni. Egy-
szer azért jó lenne visszautazni 13 év-
vel ezelõttre. Ha körülnéznénk akkor
és most, igen jelentõs változásokat ta-
pasztalnánk. Úgy látom, idõutazás
nélkül is érzékelhetõ a változás. Persze
nekünk, akik itt élünk, ez nem tûnik
fel. De barátaim és ismerõseim, akik az
ország más részeirõl látogatnak el
hozzám és rég nem jártak erre, meg
vannak döbbenve, hogy mennyit vál-
tozott a környék. Nagy fejlesztések va-
lósultak meg a körzetben és Fejér me-
gyében is, és ebben nagyon sok ember
nagyon sok munkája van. 

Milyen fejlesztéseket tud említeni?

– Szerencsére a körzetemhez tarto-
zó összes településen tudok olyan be-
ruházást mondani, ami a képviselõsé-
gem alatt valósult meg. És ez egy na-
gyon jó érzés. De tovább dolgozunk,
mert az élet nem áll meg. Nincs olyan,
hogy ledolgoztam 4 évet, kitöltöttem a
ciklust és nyugodtan hátradõlhetek.
Napról napra újabb és újabb igények,
ezáltal feladatok merülnek fel. 

Mondana néhány konkrét példát?

– Ami nagyon fontos volt az elmúlt
idõszakban, az a szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítése: ma már a körzetem-
hez tartozó 27 településbõl csak 4 tele-
pülésen nincs még elkezdve a csator-
nahálózat kiépítése. A többi települé-
sen már vagy elkészült, vagy folya-
matban van a beruházás. Külön öröm
számomra, hogy a Velencei-tó környé-
kén – Pákozdot kivéve – minden tele-
pülésen kiépült a hálózat, és Pákozdon
is hamarosan elkezdõdnek a munkála-
tok. De említhetem az agárdi termál-
fürdõ felújítását, az M6-os autópálya
és a Duna-híd építését, ami komoly
beruházásokat vonz. 

Melyek az elkövetkezõ négy év legfon-
tosabb feladatai?

– A következõ nagy lépés a körzet
számára a felszíni vizek elvezetésének

rendezése. Ez azért fontos, mert lát-
hattuk, az elmúlt évek szélsõséges idõ-
járási viszonyai milyen katasztrófákat
okoztak országszerte. Meg kell olda-
nunk a csapadékvíz-elvezetést, hogy
ne okozhasson a hirtelen lezúduló víz
gondot. A másik fontos feladat a jóléti
és a humánerõforrásba való befekteté-
si lehetõségek bõvítése. Ebben a cik-
lusban a legnagyobb munka az óvo-
dák, iskolák felújítása és az európai
uniós követelményeknek való megfe-
leltetése lesz. De fontos kérdés, hogy
szebbé, élhetõbbé, otthonosabbá te-
gyük településeinket. Eddig például
parkosításra, a településkép javítására
nem jutott elegendõ pénz vagy figye-
lem. Most remélhetõleg ezt a hiányt is
pótolni lehet. Mint már említettem a
körzet számára nagyon sok hasznot
hozhat a már részben megépült M6-os
autópálya és a dunaújvárosi új Duna-
híd átadása, továbbá Budapest-
Pusztaszabolcs, ill. Budapest-Székes-
fehérvár tekintetében az elõvárosi vas-
út megépítése. A 62-es fõútvonal fel-
újítása, az elkerülõ szakaszok és felül-
járók megvalósítása. Ezek a beruházá-
sok várhatóan újabb befektetõket hoz-
nak a térségbe. 

Ha már szóba került a Velencei-tó, az
elmúlt 15 évben jelentõsen csökkent a tó
környékének vendégforgalma. Ön sze-
rint hogyan lehet újra életet lehelni a
velencei-tavi turizmusba?

– Az idegenforgalom szempontjá-
ból kiemelt fontosságúnak tartom,
hogy a tó környékén elkészült a csa-
tornázás. A helyiekkel ebben a kérdés-
ben vannak vitáink, mert sokan
mondják, hogy ettõl nem lesz több tu-
rista. Ez igaz, de most már megvannak
azok az alap infrastrukturális beruhá-
zások, amik a színvonalas vendégfoga-
dás feltételeit megteremthetik. Ugyan-
ilyen fontos – amit már szintén emlí-
tettem – a felszíni vizek elvezetése, il-
letve a Velencei-tó dombvidékén az
ivóvízellátás biztosítása. 

És mi fogja idehozni a vendégeket?

– Én úgy érzem, most az itt élõkön
a sor. Végre össze kellene fogni a szak-
mának. Elõször is el kellene dönteni,
hogy az idegenforgalom milyen szint-
jét akarjuk megcélozni. Nem vagyok

Szerencsére a körzetemhez
tartozó összes településen
tudok olyan beruházást
mondani, ami a képviselõsé-
gem alatt valósult meg. És 
ez egy nagyon jó érzés – 
mondta el lapunknak Ecsõdi
László MSZP-s országgyû-
lési képviselõ, akivel a 
Velencei-tó környéke és Fej-
ér megye múltjáról és jövõ-
jérõl beszélgettünk.

Beszélgetés Ecsõdi Lászlóval,
a gárdonyi választókerület
országgyûlési képviselõjével

Az itt
élõkön 
a sor
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idegenforgalmi szakember, de úgy lá-
tom, hogy elsõsorban a kínálatot kell
javítani. A másik fontos feladat, hogy
össze kellene rakni azt az ellátási lán-
cot, ami a tó környékén megtermelt
javakat juttatja el a vendéghez. Teszem
azt, ha egy vendég betér egy itteni ét-
terembe, akkor ne Egri Bikavért, vagy
alföldi rizlinget kínáljanak neki, ha-
nem egy velencei-tavi tájbort. De
ugyanígy van az ételekkel is. A vendé-
gek – tapasztalataim szerint – szeretik
a környék jellegzetes ételeit, italait
megkóstolni. 

A másik probléma, hogy a tópart
épületállományának döntõ többsége a
’70-es években épült. Akkor ez mo-
dernnek és vonzónak tûnt, de ma már
nem az. Ezeket az épületeket meg kell
újítani és újakat kell építeni. Például jó
lenne egy modern konferenciaköz-
pont. Vagy említhetném a tó környéki
kerékpárutat, amely ma még nem ér
teljesen össze. A fürdõturizmus mel-
lett számtalan olyan érdekes dolog
van, ami ide vonzhatná a vendégeket:
az úszó láp, a madárvárta, a történel-
mi emlékhelyek, a falumúzeumok.
Csak meg kell találnunk a módját, ho-
gyan lehet ezeket egy rendszerbe kap-
csolni. Nem elég az, hogy valaki nyit
egy panziót és várja a vendégeket. Meg
kell tervezni és ki kell alakítani a teljes
ellátási láncot. És ez elsõdlegesen az itt
élõk és az ebbõl élõk feladata.

Milyen lehetõségei vannak ennek a
láncolatnak a kialakításában? Milyen
pályázati források állnak rendelke-
zésre? 

– Számos lehetõség van. A regioná-
lis fejlesztési tanácsoknál az egyik ki-
emelt pályázati terület az idegenforga-
lom fejlesztése. Ebben benne van példá-
ul a létesítményfejlesztés és -felújítás. A
másik fõ terület a humánerõforrás-
képzés. Fontos, hogy jó idegenforgalmi
szakemberek legyenek a térségben. De
van külön pályázati keret a reklámra, a
marketingre is. Érdemes böngészni a
pályázati kiírásokat, mert évente mint-
egy 4 milliárd forintos keret áll rendel-
kezésre. Én úgy látom, ilyen lehetõség
soha nem volt még. Persze jó lenne még
több forrás, de azt mondom, ha ezeket
a célnak megfelelõen tudjuk elkölteni,
az jelentõs változást hoz a környéken
élõk életében.

Ön tagja a Fejér Megyei Közgyûlésnek
is. A kormányzati megszorítások, a
racionalizálás hogyan érintheti a me-
gyei intézményrendszert? 

– Legtöbbet az egészségügyi re-
formról lehet hallani az utóbbi idõ-
ben. Véleményem szerint ez a reform
inkább lehetõségeket teremt, mint-
sem hátrányt okoz. Meggyõzõdésem,
hogy Fejér megye jól jön ki ebbõl az
egészségügyi racionalizálásból, mert
a nagy kórházak hasonló ágyszám-
mal mûködnek tovább, és még a ki-
sebb méretû móri kórházat is sike-
rült 50 aktív ággyal megmenteni.
Ami viszont új dolog lesz: megnyílik
a lehetõség kistérségi egészségügyi
központok, járóbeteg-központok lé-
tesítésére. A közigazgatás egyéb te-
rületén is pozitív folyamatok ját-
szódhatnak le. Az átszervezés egyik
fõ gondolata, hogy megpróbáljuk kö-
zelebb vinni az emberekhez az ügy-
intézést. 

Látható egy olyan kormányzati szán-
dék, amely a megyék visszaszorítását,
a régiók elõtérbe helyezését célozza.
Mindez hogyan érintheti a megye la-
kosságát?

– Fejér megye lakosságát közvet-
lenül nem érinti. Érintheti azokat az
intézményeket, amelyeknek fenntar-
tója a megyei közgyûlés: kórház, idõ-
sek otthona, általános és középisko-
lák. De a kérdés alapvetõen nem ez. A
megyék, mint közigazgatási egységek
mára már elvesztették régi jelentõsé-
güket, szerep nélkülivé váltak. Nincs
igazán helyük az önkormányzati
rendszeren belül. Nincsenek például
saját bevételeik, pedig egy önkor-
mányzat alapja a bevétel, melybõl az
önként vállalt feladatait finanszíroz-
hatja. A régió viszont a fejlesztések, a
pályázatok szempontjából fontos,
ugyanis az Európai Unió régiókra ír
ki pályázatokat, a hiánya, hogy jelen-
leg a régióknak nincs választott tes-
tületük, vezetésük. Eddig ugyanis az
országgyûlésben – mivel 2/3-os tör-
vény – nem sikerült elfogadtatni a
választott régiókat. Újra kellene gon-
dolni és az uniós keretrendszerhez
igazítani az egész önkormányzati
rendszert. HEGEDÛS ZOLTÁN

Barátság Klubmozi
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Március 12-13., 18 és 20 óra
ÉJFÉLI MOZILÁZ

Színes amerikai dokumentumfilm

Március 16–17., 18 és 20 óra
FÜLES

Színes amerikai-angol filmvígjáték

Március 19-20., 18 és 20 óra
MEGETETETT
TÁRSADALOM

Színes angol-amerikai film 
(2006. Cannes: Arany Pálma jelölés)

Március 22., 16 óra
VILÁGMEGVÁLTÓK – Ifjúsági

filmsorozat
ORSZÁGÚTON

Fekete-fehér olasz film (1954)
Belépõdíj: 250 Ft

Március 22–24., 18 óra
MINT EGY ANGYAL

Színes francia-olasz film
Az Ízlés dolga címû film 

rendezõjének új filmje (2004.
Cannes: a legjobb forgatókönyv díja)

Március 22–24., 20 óra,
26–27., 18 óra

LORA
Színes magyar film 

A Valami Amerika, a Magyar vándor
rendezõjének új filmje (38. Magyar
Filmszemle: a diákzsûri különdíja)

Március 26–27, 20 óra
A HÁZ KULCSAI

Színes olasz-francia-német film
Nyitott ajtók és a Lamerica 

rendezõjének új filmje

Március 29–31., 18 óra, 
április 2–3.  20 óra 
NOÉ BÁRKÁJA
Színes magyar film 

A Régi idõk focija, a Szabadíts 
meg a gonosztól!, a Ripacsok 

rendezõjének új filmje

Március 29–31., 20 óra, 
április 2–3. 18 óra

AZ UTOLSÓ ADÁS
Színes, zenés amerikai film 

Robert Altman (MASH, Nashville,
Rövidre vágva stb.) emlékére 

(2006. Berlin: Arany Medve jelölés)
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Velence-tavi Kistérségi Idegenfor-
galmi Egyesülete (VEKI) és a Kö-
zép-dunántúli Regionális Marke-
ting Igazgatóság közös fórumán a

szakemberek a Velencei-tó idegenfor-
galmi helyzetének értékelésérõl tár-
gyaltak. Világossá vált, hogy sürgõs cse-
lekvésre van szükség ahhoz, hogy a tó-
part és környezete ismét visszanyerje
turisztikai vonzerejét úgy a hazai láto-
gatók, mint a külföldi vendégek köré-
ben. Ennek azonban elengedhetetlen
feltétele – mint a találkozón elhango-
zott – a régión belüli összefogás.

Gombaszöginé Dr. Balogh Ibolya, a
Fejér Megyei Közgyûlés elnöke meg-
nyitójában hangsúlyozta, a Velencei-tó
térsége a megyei önkormányzat számá-
ra különös fontossággal bír. Szomorú
tapasztalat, hogy országos szinten kevés
figyelmet fordítanak hazánk eme ko-
moly természeti értékekkel rendelkezõ
területére. Reményének adott hangot,
hogy a Területfejlesztési Tanácsok
együttmûködése által elindulhat egy
olyan folyamat, amely kizökkenti a tele-
püléseket alvó állapotukból. 

A környéknek a kommunikáció
szintjén is meg kell jelennie, hiszen so-
kak számára szinte ismeretlen térségrõl
van szó. Az elkövetkezõ idõszakra a mi-
nisztériumok és országgyûlési képvise-
lõk segítségét is kérte.

Egy civil kezdeményezéssorozat in-
dult el, amely önkormányzati támoga-
tás segítségével szeretné látogatottabbá
tenni a Velencei-tavat és környékét. En-
nek jegyében alakult meg egy esztende-
je vállalkozások és magánszemélyek ál-
tal a VEKI, azaz a Velence-tavi Kistérsé-
gi Idegenforgalmi Egyesülete. Errõl

már Bálint György, a szervezet elnöke
beszélt. Elmondta, hogy az elmúlt
évek tapasztalata szerint a térséget lá-
togató bel- és külföldi turisták száma
jelentõsen csökkent, ezzel együtt az el-
töltött vendégéjszakák száma is. Ala-
csonynak minõsítette az idegenforgal-
mi szolgáltatások színvonalát, és hiá-
nyosnak az egységes idegenforgalmi és
marketingkoncepciót. A kistérségi 
önkormányzatokkal együttmûködve
vendégbarát-vállalkozás mechaniz-
musának bevezetésére törekszenek. 
A kistérségi munkaerõpiac idegenfor-
galmi  területének fejlesztésén, bõvíté-
sén is szeretnének változtatni. Elkép-
zeléseik között szerepel a hagyomá-
nyos helyi kulturális programok bõví-
tése. Szeretnének bemutatkozni a kül-
világ számára is, ezért fontosnak tart-
ják a hazai és külföldi szakmai vásáro-
kon, kulturális rendezvényeken közös
megjelenésüket.

Több külföldi helyszínt párhuzam-
ba állítva tette érthetõbbé Balázs Edi-
na  a hallgatóságának, mely sajátossá-
gok tehetik a tó környékét idegenfor-
galmi szempontból versenyképessé. Az
elõadó hangsúlyozta: fontos a komplex
turisztikai termékfejlesztés, ezzel
együtt a fürdõk és a tó környezetében
olyan széleskörû szolgáltatás kialakí-

tása, amely hosszabb maradásra ösztö-
nzi a vendégeket. Termékfejlesztés te-
kintetében továbbgondolhatónak ne-
vezte az egészségturizmust, az öko-
turisztikai fejlesztéseket, a kulturális
turizmus élénkítését és a rendezvény-
fejlesztést. 

A Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társuláson belül nemrég
egy munkacsoportot hoztak létre a
térség idegenforgalmi koncepcióinak
koordinálására. A szervezet elnöki
feladataival Törzsök Erzsébetet, a Kö-
zép-dunántúli Regionális Marketing
Igazgatóság menedzserét bízták meg.
A szakember a régió turizmusának
helyzetérõl adott rövid áttekintést a
fórumon.  A térségben jellemzõ prog-
ramnak számít a város-, vár- és kas-
télylátogatás, valamint a lovastúrák
megszervezése. Az elõadó szólt arról,
hogy a következõ legfontosabb fel-
adat egy olyan leltár elkészítése,
amely a „közvetítendõ” értékeket
gyûjti egybe. Ezzel párhuzamosan
szerkesztenek egy információs kiad-
ványt, amely a tókörnyéki nyári prog-
ramokról tájékoztat. Dolgoznak a
környék természeti és építészeti érté-
keit bemutató fotógalérián is. Elõadá-
sának végén bemutatott egy új rek-
lámfilmet, amely a Velencei-tó szép-
ségei mutatja be. 

A konferencián elhangzott olyan
értékelés is, amely szerint a Közép-
dunántúli turisztikai régió országos
szinten a nyolcadik helyen áll. Az ide-
érkezõ látogatók 70 százaléka 1-2 na-
pot tölt itt, egy részük viszont tovább-
utazik. A szakemberek a 2007. eszten-
dõt a „csendes turizmus” évének szán-
ják, ráerõsítve a természetjárás, a kör-
nyezet értékeinek mind szélesebb 
körben történõ megismertetésére. 
A szakmai találkozó tapasztalatai azt
bizonyítják, a nemes célok és tervek
végrehajtásához elengedhetetlen a
szakmai és kulturális összefogás.

SZÜCS GÁBOR

Vissza kell állítani a térség idegenforgalmi vonzerejét!

Tanácskozás 
a Velencei-tó jövõjérõl

A

Milyen módon lehetséges visszaállítani a Velencei-tó és környé-
kének „régi hírnevét”, hogyan lehet megállítani a vendégéjsza-
kák számának drasztikus csökkenését? Ezekrõl és több más fon-
tos kérdésrõl rendeztek január végén szakmai tanácskozást
Agárdon, neves helybeli és országos területen dolgozó szakem-
berek részvételével.
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gyelõre az 1991–1992-ben született
elsõ évfolyam – huszonnégy focis-
tapalánta – edzi itt képességeit, s
készül reménybeli karrierjére.

Jópáran közülük igen tehetségesek –
mondja Kiss Zoltán, a kollégium igaz-
gatója. A sokat emlegetett utánpótlás-
nevelés területén szeretne nyugat-eu-
rópai mércével mérve is maradandót
alkotni a minden idõk leghíresebb ma-
gyar focistájáról elnevezett akadémia.
Immár akár versenyrõl is beszélhe-
tünk, hiszen a Sándor Károlyról elne-
vezett nevelde után a felcsúti a máso-
dik ilyen intézmény.

Kiss Zoltán körbekalauzol bennün-
ket a szépen gyarapodó, végleges for-
máját a tervek szerint jövõ nyárra el-
nyerõ létesítményben. A kollégiumot
egy néhai kúriából alakították ki, szé-
pen felújítva és ízléses modernséggel
felszerelve – a hazai kollégiumi viszo-
nyokat ismerve minden bizonnyal az
egyik legszínvonalasabb bentlakásban
járunk. Folyik az emeleti szobák kiala-
kítása az õsztõl újonnan érkezõ évfo-
lyamok számára, a pincében klubhe-
lyiség és elõadóterem épül, az udvar
felett pedig rövidesen tetõ húzódik
majd, tágas belsõ közösségi teret hoz-
va létre ezáltal. A Felcsút FC létesít-
ményei mellett gombamód nõttek és
nõnek ki az akadémia mûfüves edzõ-

pályái – a nagypálya például oly csábí-
tó, hogy még a foci iránt kevésbé fogé-
kony földi halandó is legszívesebben
azonnal ráfutna egy kicsit rúgni a
bõrt. A látogató szinte úgy érzi: ha
csak ezen az intézményen múlna, Ma-
gyarország pár év múlva ismét világ-
klasszisokkal lépne pályára.

A Puskás Ferenc akadémián a fut-
ball fõszerepet játszik
ugyan, de nem megy más
tevékenység rovására –
az intézmény igyekszik
sokoldalú képzettséget
nyújtani nebulóinak. A
napi kétszer másfél órás
szakedzés mellett lo-
vaglás, vívás, úszás, sí-
elés és rendszeres
edzõtáborozás is sze-
repel a repertoárban,
de odafigyelnek az if-
jak szellemi fejlõdésre
is. A rendszeres német és angol nyelv-
oktatás mellett jelenleg ugyan még
csak a zsámbéki szakközépiskolába vi-
szik át naponta az ifjakat, de a kollégi-
umigazgató szerint jövõre már gim-
náziumokkal is kötnek szerzõdést né-
hány gyermek magántanulóként tör-
ténõ befogadásáról. Az alapítványi
pénzekbõl mûködtetett akadémia
mindezt úgy oldja meg, hogy közben a

lehetõ legkevesebb terhet rakja a te-
hetséges reménységek szüleinek vállá-
ra: a színvonalas képzésért, a teljes
felszerelésért és napi négyszeri étke-
zést is magába foglaló koszt-kvárté-
lyért mindössze havi nyolcezer forin-
tos hozzájárulást kérnek tõlük. Elsõ-
sorban természetesen megyebéli
gyermekekbõl készülnek „feltölteni”
az évfolyamokat, de az ország vala-
mennyi vidékérõl is szívesen látják a
nebulókat. Egyébként sem utasítanak
el senkit: két-három napos próba-
edzés során döntik el, hogy a jelent-
kezõk közül ki nyer felvételt az aka-
démiára. Emellett persze az akadé-
mia országszerte ún. játékosfigyelés-
sel is próbálja „kiszúrni” az ifjú te-
hetségeket.

S hogy melyikükbõl lesz majd való-
ban profi futballista? Kiss Zoltán sze-
rint az akadémia mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy ez csak a gyere-

keken múljon. A négyéves
képzés és a kollégium
nyújtotta technikai és
egyéb feltételek NB 1-
szintû játékost tudnak
faragni az ifjakból – a
kérdés szinte csak az, ki
mennyire elszánt. A ha-
zai klubok érdeklõdése
midenesetre már ma is
élénk, és folyamatban
van a kapcsolatfelvétel
külföldi klubokkal is.
Idén április 1-je

egyébiránt jeles nap lesz az intézmény
életében: ekkor tartják a keresztelõt,
vagyis kis ünnepség keretében, a fut-
ballvilág hazai és külföldi meghívotta-
inak jelenlétében az akadémia ekkor
veszi fel hivatalosan Öcsi bácsi nevét. 

Sok sikert kívánunk nekik. A hazai
foci állapotát nézve ez egy kicsit
mindannyiunkra ráférne.

BENKÕ LEVENTE

E

Látogatóban a Puskás Ferenc Futballakadémián

Öcsi bácsi nyomdokain
A felcsúti focipálya mellett kialakított kollégiumban ottjár-
tunkkor csend honol – semmi különleges nincs ebben, hiszen
csütörtök délelõtt lévén, a gyermekek éppen az iskola padjait
koptatják. Az intézmény azonban nem hétköznapi bentlakást
rejt, és lakói sem átlagos tinédzserek: a 2006 nyarán indult Pus-
kás Ferenc Futballakadémia „hallgatói” õk.
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AZ ALAPOKRÓL
Ahhoz, hogy értelmet adjunk az „Isten,
Haza, Család” fogalmaknak, elkerülhe-
tetlen egy rövid történelmi áttekintés a
teljesség igénye nélkül. Az alapok a XIX.
század végére nyúlnak vissza, amikor
megtörtént a jobbágyság felszabadítása.
Az addigi nagybirtok egyeduralma
mellett megjelentek a kis jobbágybirto-
kok, melyeken a parasztság – a lecsú-
szott nemességgel együtt – létszámá-
ban igen jelentõs volt.  Nyugodtan kije-
lenthetjük: õk  a nemzet magját, alapját
testesítettek meg. Az így kialakult nem-
zet-test felismerte a lecsúszott, elszegé-
nyedett nemesség menekülési útvonalát
és tehetséges fiait taníttatni kezdte – az
akkor még jórészt egyházi kézben lévõ
– középiskolákban, fõiskolákon. Ott ta-
lálkoztak a polgárság köreibõl érkezett
társaikkal, megismerték azok szokásait,
életvitelét. Amikor – orvosként, ügy-
védként, gyógyszerészként, kántorta-
nítóként, lelkészként, jegyzõként –
visszakerültek saját közegükbe, fel vol-
tak vértezve az egyházi iskolában meg-
erõsített  Isten hittel, hazaszeretettel és
a kispolgári lét szokásaival. Magukkal
hozták gyökereikbõl az együtt élõ –
többgenerációs – család, a családi
összetartozás, a gondoskodó család me-
legének, az öregek szeretetének mo-
delljét. A gyökerek tehát ide nyúlnak
vissza, ilyen régrõl eredeztethetõ ez a
hármas egység. Ez az egység évszáza-
dokon át megmaradt, de az egyes ele-
mek más-más hangsúlyt kaptak a törté-
nelem forgatagában.

A MAI ÉRTELMEZÉSRÕL
Az országban ma is jelen van ez az esz-
meiség, a nemzet jobbik fele ma is ma-
gáénak vallja az Isten, Haza, Család
hármas fogalmát, bár a történelem
más-más hangsúlyt adott az egyes ta-
goknak. A mai körülmények közül
visszatekintve az egyes történelmi kor-
szakokra a teljesség igénye nélkül felso-
rolható néhány példa: a II. világháború
alatt a német katonák derékszíjának

csatjára volt írva: „Isten velünk”. A ké-
sõbbi idõkben hazaárulás címén végez-
ték ki, zárták hosszú idõre börtönbe
vagy internálták a forradalomban részt
vett emberek százait; a leverésben
résztvevõket pedig a „Szocialista hazá-
ért” címmel és hasonlókkal tüntették ki.
A család fogalma napjainkban egyre tá-
gabb értelmezést kap pl. az együttélések
számának gyarapodásával, vagy az egy-
nemûek kapcsolatának legalizálásával.

Igazi értelmet véleményem szerint
csak a régi hármas értelmezés ad, így
együtt teremt kapaszkodót a mai elva-
dult, átpolitizált világban. Mi valljuk a
szeretetet, a megbocsátást, a szolidaritást
és egyéb Istentõl ránk sugárzott maga-
tartásformákat, és ezt nem magunknak,
hanem Istennek tulajdonítjuk. Valljuk,
hogy a nemzet, a haza szolgálatáért kell
dolgoznunk; minden tudásunkat nem-
zetünk érdekében kell kamatoztat-
nunk. Hiszünk a családi fészek melegé-

ben, a házasságon belüli munka- és fe-
lelõsségmegosztásban, a gyermekáldás
elfogadásában. Nem akarjuk a másképp
gondolkodókat kirekeszteni, megbélye-
gezni, de õk se akarják Isten-hitünket
kétségbe vonni, a hazánk iránti elköte-
lezettségünket megkérdõjelezni, a sze-
reteten alapuló kapcsolat, a családi
szentség, a gyermeknevelés örömét el-
venni tõlünk. 

A PÁRTOSODÁSRÓL: 
RÉGEN ÉS NAPJAINKBAN
Az elszegényedés a múlt század húszas,
harmincas éveire bekövetkezett és Bé-
késben földmunkás-megmozdulást ge-
nerált. Ezeknek a mozgalmaknak állt
élére Nagyatádi Szabó István és fogal-
mazta meg társaival együtt többek kö-

zött az összefogás szükségességét; ebbõl
alakult meg a Kisgazda Párt.  Az elmúlt
idõszak nem volt dicstelen, sõt voltak
nagy formátumú politikusai, voltak áru-
lói, voltak tévedései, de egyet leszögez-
hetünk: mindig a parasztság, a kispol-
gárság, a kisember érdekeit képviselte. 

Ma az elszegényedés réme ismét va-
lóság. Elsõsorban a kistelepüléseken
ütötte fel fejét, nem kímélve a postás
kisasszonyt, az óvónõt, a tanítónõt, ta-
nárt, a gyógyszerészt, az orvost, az ál-
latorvost, a velük dolgozó dadát, pedel-
lust, takarítót, asszisztenseket. Végül,
de nem utolsósorban a megújulás alap-
ját képezõ parasztságot, amit az elmúlt
idõkben igyekeztek kuláknak, földmû-
vesnek, farmernek, õstermelõnek és ki
tudja még minek nevezni. Egy biztos,
õk azoknak a jobbágyoknak ivadékai,
akik a sokak által feledni kívánt alapjai,
támaszai voltak a nemzetnek. Innen is
kerültek ki azok az elsõ-, másodikgene-
rációs értelmiségiek, tudósok, Nobel-
díjasok, akikre büszkék lehetünk és va-
gyunk is. Itt ismét felvetõdik egy kérdés
az értelmiség felelõsségérõl: azon értel-
miség felelõsségérõl, melynek gyökerei
a parasztságban gyökereznek. A múlt
század negyvenes éveitõl az értelmiség
keresi útját, identitás-zavarban szen-
ved: elõször a nép-nemzeti és az urbá-
nusok ellentétérõl szólt a történet, ma a
konzervatív és liberális szembenállást
látjuk. E kettõ több hasonlóságot mutat,
de errõl gondolkodjon más. 

Gyökereiben ízig-vérig paraszt õsök-
kel rendelkezõ értelmiségiként a kisgaz-
da értékeket vallom, és azt gondolom,
nem kerülhetõ meg a fent sorolt értékek
képviseletének kérdése sem. Ismert,
hogy az érdekek érvényesítése ma haté-
konyan csak a pártokon keresztül jut ki-
fejezésre.  Ezért feltehetjük a kérdést:
merre vezet az út a Kisgazda Párt nél-
kül? A válasz egyszerû is lehet. Vélemé-
nyünk szerint van másik út is, ami a
gyökerekbõl eredeztethetõ, hiszen már
a párt bölcsõjénél is alapvetõ kérdés volt
a szervezetbe nem tömörülõ emberek
egységbe, szövetségbe állítása. Volt egy
pártunk, ami részeire hullott: nem azért
mert valakik – egyesek szerint a Fidesz,
sõt személy szerint Orbán Viktor –
szétverték. Mi, akik közelebb voltunk a
tûzhöz tudjuk, hogy ennek oka elsõsor-
ban a személyes ellentétek és rossz sze-
mélyzeti politika volt. Ez a folyamat
végül a „kisgazdásodás” fogalmát hozta

Egy kisgazda gondolatai a kisgazda eszmeiségrõl – de nem a pártról

Egyenes gerinccel
a szövetségbe!

Valljuk, hogy 
a nemzet, a haza
szolgálatáért kell

dolgoznunk
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V é l e m é n y

létre, ami mára a közbeszédben az áru-
lás, a hitszegés, a szétzilálás szinonimá-
ját jelenti; szégyen és gyalázat.

HOGYAN TOVÁBB?
Nem kerülhetõ meg a nemzeti jobbol-
dal tagoltságának kérdése, mélységében
nem, de átfogóan azonban szólni kell
róla. 2004 augusztusában egy felkérés-
re írtam egy dolgozatot, mely ezzel a
kérdéssel foglalkozik. Ebben a kérdés-
ben ma sem más a véleményem, így ezt
idézem. 

„…Összegezve ezt a témát úgy íté-
lem meg, hogy a szövetségi munka erõ-
sítése a legfontosabb teendõnk. Egy-
szerre vagyunk a nemzeti liberális, a
keresztyén, a kisgazda, a nemzeti radi-
kális eszmeiséget hordozók. Ez a sok-
színûség – mely szétzilálhat, de szoros
egységbe is kovácsolhat minket – okos,
ésszerû vezetési stratégiával gyõzelem-
re visz…”

Ma is aktuálisak ezek a gondolatok,
hiszen a pártszakadás réme sejlik fel a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség háza
táján. Amikor mi ismét meg kívánjuk
szólítani a vidék kétségbeesett, elesett
kisembereit, komoly dilemma elõtt ál-
lunk: nem sütik-e ránk az egység meg-
bontóinak bélyegét – bár ezt csak erõ-
szakos belemagyarázással lehet meg-
tenni. Politikánkat továbbra is a polgári
szövetség keretei között kívánjuk önál-
lóan folytatni – elismerve ebben a Fi-
desz vezetõ szerepét –, az „Isten, Haza,
Család” eszmei vonulata mentén.

Felvetõdik a kérdés: akkor miért az
újraszervezõdés. Nagyon egyszerû erre
a válasz: vidéken azok a kisgazda sza-
vazók, akik a párt bázisát képezték, ma
apátiába süllyedve nem mennek el vá-
lasztani és ezek az emberek hiányoznak
a jobboldalról. Aki megnézi a választá-
son résztvevõk arányát településenként
világosan látja, hogy amint haladunk
kicsi településtõl a nagyobb felé, egyre
nagyobb számban vesznek részt a vá-
lasztásokon nemzettársaink.  Minden
településre el kell jutnunk és el is fo-
gunk. Várunk mindenkit pártot építeni,
szövetségbe hívni a nemzeti gondolato-
kat ízlelgetõ sorstársainkat, a kiszolgál-
tatottakat, a megalázottakat. Azokat,
akikrõl a hatalmon lévõk azt gondolják:
minden gazságot el lehet ellenük követ-
ni, a birka nép tûrni fog, s ha lázadozik
is, majd megunja és hazamegy.

Ne engedjük! Az „Isten, Haza, Csa-
lád” jelszó üzenetét megértve szerve-
zõdjünk egységbe, ne engedjük az ar-
rogancia felülkerekedését. Fogjunk
össze a bennünket szavazótömegnek
tekintõ vezetõk megalázó kijelentései-
vel szemben, mert mi a nemzet va-
gyunk és nem jobbágyok, ha gyökere-
ink onnan is erednek. 

PETES JÓZSEF
(A szerzõ a Fejér Megyei Közgyûlés tagja)
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kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje.
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