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Somogyi Balázs a választókerület elnöke, 
Perkáta polgármestere bemutatta a pol-
gármesterjelölteket. (Kirinovics Péter – 

Adony, Rédli László – Iváncsa, Jobb Gyu-
la – Kulcs, Csombók Pál – Pusztaszabolcs, 
Kolonics Attila - Szabadegyháza)

– Az Adonyi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás ugyan 8 településből áll, de a tele-
pülések között sajnos nem jó az együtt-
működés. Ennek több oka van, példá-
ul a múltbeli sérelmek, a települések kö-
zötti rivalizáció. Szükséges, hogy mind a 
8 település magáénak érezze a kistérséget 
– hangsúlyozták a résztvevők.

Rédli László megemlítette, hogy a kö-
zös projektek, fejlesztések szorosabbá tud-
ják tenni a települések kapcsolatait is, de 
csak akkor, ha mindenki magáénak érzi a 
feladatot. Az Iváncsán megépült tanuszoda 
viszont nem vált közös projektté, ezt jelzi, 
hogy a 8 település közül csak 5 használja. 
Az iváncsai tanuszoda ügyében több tárgy-
ban is per zajlik. A tanuszodával kapcsola-
tosan fontos, hogy minél hamarabb meg-

oldás szülessen, ne kelljen megvárni a bí-
rósági döntést.

Csombók Pál arról beszélt: az Euró-
pai Unió Tanácsához hasonlóan javasolják, 
hogy a négy évig tartó önkormányzati válasz-
tási ciklus idejében a 8 kistérségi település 
nyolc db féléves ciklusra vállalja az Adonyi 
Többcélú Kistérségi Társulás elnöki tisztét, 
a nyolc település polgármestere által. 

Végül Kirinovics Péter elmondta, hogy a 
közös projekteknek akkor van létjogosultsá-
ga, ha minden település úgy érzi, hogy kap 
valamit a kistérségtől, van valamilyen kistér-
ségi feladata. Célul kell kitűzni, hogy a te-
lepülések önállóságuk megtartásával mi-
nél több feladatot tudjanak közösen ellát-
ni. Olyan tartalommal megtöltött stratégiá-
ra van szükség, amely a feladatokra, a meg-
oldandó problémákra, az elérendő célok-
ra koncentrál fi gyelembe véve a mindenkori 
lehetőségeket, követelményeket.

Együttműködés kell 
az Adonyi Kistérség 
nyolc települése között
Iváncsán a Tanuszodában tartottak saj-
tótájékoztatót július 29-én az Adonyi kis-
térség Fideszes színekben induló polgár-
mesterjelöltjei.

ajnos mi nem álmodhattunk na-
gyokat, örülhettünk, ha a magunk 
elé tűzött óvatos célokat meg tud-

tuk valósítani, de a felelősségteljes, meg-
fontolt gazdálkodásnak, a sok munkának 
és a sikeres pályázatoknak köszönhetően 
Besnyő község életében látványos változá-
sokat hozott az elmúlt három év. Elvégez-
tük általános iskolánk belső felújítását, nyí-
lászárókat cseréltünk, leburkoltuk az iskola 
előtti teret. 100%-ban támogatott pályáza-
ti forrásból sor került az iskolai informati-

kai labor korszerűsítésé-
re. Bevezettük első osz-
tálytól az angol nyelv, az 
informatika és az alsó ta-
gozaton a néptánc okta-
tását. Önkormányzatunk 

sikeresen pályázott az óvoda épületének fel-
újítására. Kiépítettük a térfi gyelő rendszert, 
amelynek súlyponti helyei az intézmények 
környékén vannak. Szintén pályázati támo-
gatásból készülhetett el a Polgármesteri Hi-
vatal előtti kerítés, a térköves járda és a be-

járat akadálymentesítése. Pályázati forrásból 
beszerzett utcabútorok: padok, szemetesek, 
virágtartók kihelyezésével a község kulturált 
megjelenését, a szép településképet szolgál-
juk. Felújítottuk a buszmegállókat, új hir-
detőtáblákat helyeztünk el. Elkészült a falu-
központban egy nemzetközi szabványoknak 
is megfelelő játszótér, melyet örömmel bir-
tokba is vettek a gyermekek az idei gyermek-
napon – sorolja az elmúlt évek fejlesztéseit 
a polgármester.

– Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik bíztak bennem és se-
gítették munkámat, amire a jövőben is nagy 
szükségem lesz, amennyiben felhatalmaz-
nak arra, hogy továbbra is legjobb tudásom 
szerint Besnyő község javát szolgálhassam a 
polgármesteri székből – zárja a beszélgetést 
Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester.

 Besnyő

Mozgalmas három év volt 
Három évvel ezelőtt anyagi és személyi válság közepette kaptam bizalmat Besnyő község 
választópolgárainak többségétől, és választottak polgármesterré. Az elmúlt évekre 
visszatekintve megállapíthatom, hogy igen dolgos és küzdelmes időszakot tudhatunk 
magunk mögött – mondta el lapunknak Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester.
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Nagyvenyim

A jövőnkről 
döntünk 
októberben

„A választások közeled-
tével egyre többet be-
szélünk az önkormány-
zatiságról. A képvise-
lők számának csökke-

nése miatt felértékelő-
dik a választás, hiszen 
pár ember fog dönte-
ni a jövőnkről. Fon-

tosnak tartom emiatt, hogy a megvá-
lasztott képviselők a közös munkát te-
kintsék feladatuknak megválasztásuk 
után. A polgármesternek pedig fon-

tos kell legyen a csapatmunka, a véle-
mények kikérése, a kritikák meghallga-
tása, és nem csak a képviselő-testület-
től. A civil szervezetek bevonása a dön-
téshozatalba szükséges, mert sok ener-
gia és vélemény van a képviselőkén kí-
vül is.” – mondta el lapunknak Csiz-
madia György önkormányzati képvise-
lő, a Fidesz-KDNP nagyvenyimi pol-
gármesterjelöltje. 

– A helyi ügyeket és érdekeket kell szem 
előtt tartani. Nem csak azért, mert a vál-
lalkozók helyben foglalkoztatnak, hanem 
mert egy helyben végzett munkának a 
presztízse és a reklámértéke is nagy. Emi-
att fontos, hogy a fejlesztéseknél, a köz-
beszerzéseken minél több helyi vállalko-
zás tudjon részt venni. Hiszem, hogy ez-
által a beruházások olcsóbbak lesznek. A 
kivitelezők pedig, ha helyiek, nem fognak 
eltűnni, ha számon kell kérni az elvégzett 

munka jótállását. Ezen a téren sajnos sok 
rossz tapasztalatunk van az elmúlt évekből 
– nyilatkozta a polgármesterjelölt. 

– A fi atalok helyzete nemcsak az ok-
tatás és a kultúra, hanem a sport oldalá-
ról is fontos. Ezért ezeket a szemponto-
kat nem lehet fi gyelmen kívül hagyni. Jo-
gos elvárás egy vezetőtől manapság, hogy 
tudjon tervezni, a vállalt célokat és fel-
adatokat megvalósítani. Emiatt fontos, 
hogy kit választunk meg, kiben bízunk és 
milyen embereknek adjuk a döntés lehe-
tőségét a jövőnkről. Határozott és meg-
fontolt csapatot kell választani, akik értik 
a mai pályázatok nyelvét, akik tárgyalóké-
pesek, eligazodnak a jogszabályok útvesz-
tőiben és fel tudják vállalni a konfl iktust 
az itt élők érdekében – mondta el Csiz-
madia György.

„Már iskolás koromban fontos volt szá-
momra a közösségért való tevékenyke-
dés. A gyerekkori elszántság mára el-
kötelezettséggé alakult bennem, ami-
től sem a barátaim, sem a családom fél-
tése nem tudott eltántorítani” – mond-
ta el lapunk kérdésre Fehérvári József, 
a Fidesz és a KDNP baracsi polgármes-
terjelöltje, aki feleségével és két tizen-

éves lányával él azon a tele-
pülésen, ahol már szülei és 
nagyszülei is éltek, neveze-
tesen Baracson. 

„8 éve veszek részt a kép-
viselő-testület mun-
kájában. Megtisztel-
tetés számomra, hogy 
az elmúlt évek so-

rán közreműködhettem a faluközössé-
get érintő számos döntés meghozata-
lában, nagyberuházások elindításában. 
Tevékeny résztvevője, támogatója vagyok 
a civil szervezetek tevékenységének. A 
Baracsi Sportegyesület elnökeként és já-
tékosaként is szert tettem arra a rutin-
ra, aminek köszönhetően nem rettenek 
meg a nehéz feladatoktól és nem tűrök 

megalkuvást megoldásukban. Vállalkozói 
munkám során megtapasztaltam a kis-
vállalkozások mindennapi nehézségeit, 
a jövőben lehetőségeket látok megsegí-
tésükre, további munkahelyek teremté-
sére. Fontos feladatomnak tartom a csa-
torna-beruházás második ütemének za-
vartalan lebonyolítását, az első forduló 
műszaki hibái nem ismétlődhetnek meg 
újra. Látom a falu szunnyadó értékeit, 
azok felszínre hozásának lehetőségeit, a 
sikerhez vezető utat. Nem ülhetünk ölbe 
tett kézzel várva egy-egy pályázat sikeres 
elbírálására, közös összefogással mi ma-
gunk teremthetjük meg értékeinket” – 
vall terveiről a polgármesterjelölt, aki-
nek a mottója: közösségi összefogás = si-
keres faluközösség!

Dr. Hende Csaba honvédel-
mi minisztert és a kíséreté-
ben érkező katonai vezetőket 
fogadta 2010. július 15-én, 
csütörtök este a pákozdi ka-
tonai emlékhelyen Takács Já-
nos polgármester, L. Simon 
László, a térség országgyűlési 
képviselője, valamint Görög 
István ezredes, az emlékhelyet 
működtető kft. ügyvezetője.

A honvédelmi miniszter 
megtekintette az emlékhelyet, 
Görög István ezredes bemutat-
ta a kft. működését és a meg-
valósult fejlesztéseket, Takács 
János és L. Simon László pe-
dig a tervekről tájékoztatták a 
szaktárca vezetőjét. A minisz-
ter a kíséretében tartózkodó 
vezérkari főnökkel, Benkő Ti-
bor altábornaggyal, Kovács Jó-

zsef vezérőrnaggyal, a Magyar 
Honvédség összhaderőnemi 
parancsnokával és Szarka Gá-
bor kabinetfőnökkel együtt 

sokra értékelte az eddig elért 
eredményeket, és ígéretet tett 
az emlékhely további fejleszté-
sére és támogatására.

Miniszteri látogatás Pákozdon

Baracs

Összefogással 
teremthető sikeres 
faluközösség

Idén tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg július utolsó hétvégé-
jén Pusztaszabolcson a Szabolcs Napo-
kat. A megnyitó keretében ünnepel-
ték  Pusztaszabolcs és a német testvértele-
pülés kapcsolatfelvételének 10. évfordu-

lóját. A megnyitón Czompó 
István polgármester köszön-
tötte a résztvevőket. Más-
nap a pusztaszabolcsi óvodá-
ban mutatták be Tüke László 
Vivos Voco… Hívom az élő-
ket… című könyvét. A ren-
dezvényt Baltási Nándor ka-

tolikus esperes nyitotta meg, a köny-
vet L. Simon László országgyűlési 
képviselő mutatta be a megjelentek-
nek. Ezek után Lukács László nép-
rajzprofesszor, a székesfehérvári Szent 
István Király Múzeum munkatársa 
nyitotta meg a régi pusztaszabolcsi fo-
tókból álló kiállítást.

Szabolcs Napok

t
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Megemlékezés Perkátán
A két éve felújított harangláb mellett Győry Terézre emlékeztek 2010. jú-
lius 18-án, vasárnap Perkátán. A litániát követően köszöntőt mondott 
L. Simon László országgyűlési képviselő, aki méltatta Győry Terézt, hangsúlyoz-
va, mennyi mindent tett Perkátáért, az itt élő emberekért és a katolikus egyházért. 

– Az elmúlt hatvan évben nem esett szó Győry Terézről, pedig Perkáta mai képé-
nek kialakulásában óriási szerepe volt a grófnőnek. Nemcsak az emléke halványodott 
el napjainkra, hanem a családhoz és az egyházhoz kapcsolódó épületek, emlékművek, 
szobrok, keresztek, tárgyak is mind-mind feledésbe merültek, némelyik azóta rom-
ba dőlt. Jelentős károkat szenvedett a Győry-kastély, a kápolna és azok a szobrok, ke-
resztek is, amikért a grófnő annyit küzdött. Nem mindenki felejtette el azonban őt és 
munkásságát. A perkátai emberek összefogásának, hagyománytiszteletének és szépér-
zékének köszönhetően rengeteg csodálatos emlék újulhatott meg, nyerhette vissza ere-
deti formáját az elmúlt néhány évben – mondta a körzet országgyűlési képviselője.

Az ünnepségen a szabadegyházai citerások zenéltek, majd a zichyújfalui mazsorett-
csoport lépett fel és a rendezvény zárásaként az adonyi rézfúvószenekar játszott.

Sokunkkal megeshet az az érzés, ami 
velem esett, ami velem esik folyamato-
san a választás, illetve a kormányalaku-
lás óta. Jó érzés megvalósulni látni azt, 
hogy több dologban megtörtént az el-
múlt évek küzdelmeiből kialakult jogos 
választási ígéret. 

Több napig nem néztem semmilyen mé-
diumot és pont bekapcsolva a tévét, a par-
lamenti közvetítésben miniszterelnök 
úr mutatta be a 29 pontot, amelyben sok 
olyan elem volt, ami a mindennapi éle-
tünkre nagyon is hat. Sok ilyen tett volt az 
elmúlt hónapokban, például szinte min-
den kampányrendezvényen elhangzott az 
óvodai nevelési programok abszurditása. 
Mégis a 29 pontos beszéd egy óriási élmény 
volt, nem is felemelő, hanem átütő, amely-
ben tényleg éreztem, hogy megérte dolgoz-
ni már sok választás óta, érdemes volt ezért 
szenvedni, érdemes volt erre várni.

A 29 pont előkészítése, jogalkotása, 
majd végrehajtása mellett viszont nekünk 
is tennünk kell a dolgunkat. Készülnünk 
kell legjobb tudásunk szerint az őszi vá-
lasztásra, amelynek tétje, hogy a 29 pont 
és a többi parlamenti törvényalkotás, kor-
mányzati döntés mennyire hatékonyan 
tud megvalósulni. A választási győzel-
münkben nagy szerepe volt annak, hogy 
az előző önkormányzati választáson jól 
szerepeltünk, nyertünk, majd a megvá-
lasztott önkormányzati vezetőink, polgár-
mestereink, alpolgármestereink, képvise-
lőink, bizottsági tagjaink keményen dol-
goztak és a településeiken bizonyítottak. 
Látható, hogy a 2006-os önkormányzati 
választás utáni megyei és települései kép-
viselőinkből kerül ki a Parlament gerin-
ce. Ezért is fontos, hogy a választókerü-
letünkben minél több jó szakemberünk 
nyerje el a választóink bizalmát és dolgoz-
hasson az önkormányzatokban, mert ezzel 
lehet változtatni. A 29 ponthoz hasonló 
élmény volt, hogy kistérségünk 6 fi deszes 
polgármesterjelöltje közös sajtótájékozta-
tóján állt ki a 25.000 kistérségi lakos éle-
tét meghatározó ügyek együttműködésé-
ért. Ilyen itt még nem történt, hogy a kis-
térségi települése vezetőjelöltjei az együtt-
működést ajánlják egymásnak, a települé-
seknek. Érdemes volt erre is várnunk.

 SOMOGYI BALÁZS, Perkáta polgármestere

Mezőfalvi Vigasságok
Idén is megrendezésre került június utolsó hétvégé-
jén a Mezőfalvi Vigasságok című rendezvény. Az esemé-
nyen részt vett L. Simon László országgyűlési képvise-
lő is, aki, miután az ünnepélyes megnyitón köszöntötte 
a mezőfalvaiakat, végigjárta a civil szervezetek sátrait, ki-
állításait. A nagyszabású rendezvényen felléptek néptán-
cosok, díszpolgárt avattak, és kiosztották a Mezőfalváért 
díjakat. Az estet Demjén Ferenc koncertje és bál zárta.

A 2010. évi hazai és nemzetkö-
zi szántóversenyekről tartott saj-
tótájékoztatót a Magyar Szántó-
verseny Szövetség a velencei Dr. 
Entz Ferenc Mezőgazdasági, Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskolában.

Soós Sándor, az MSzSz titkára, a rendezvény levezetője elmondta, hogy az országos 
döntő rendezője az iskola lesz, társulva a székesfehérvár-kisfaludi Aranybulla Mg. Zrt.-
vel, amely a területet biztosítja. A döntő időpontja: 2010. szeptember 18-a (szombat).

Turcsányi Sándorné iskolaigazgató arról is beszámolt, hogy egy országos méhésze-
ti kiállítással és kisebb-nagyobb programokkal szeretnék emlékezetessé tenni az ese-
ményt. A szántás elméletéről és gyakorlatáról tartott rövid ismertetőt Jóri István, az 
MSzSz elnöke, amelynek során számos érdekességre is kitért. 

L. Simon László, a térség országgyűlési képviselője, a megyei oktatási bizottság veze-
tője is jelen volt a sajtótájékoztatón. A parlament kulturális és sajtóbizottságának elnöke-
ként arra kérte a médiát, hogy az alkalom súlyának megfelelően informálja az olvasókat, 
s médiatámogatóként minél többen vállaljanak szerepet a mozgalom népszerűsítésében.

– Meghívtam a vidékfejlesztési miniszter urat is a döntőre – mondta a képviselő. Lo-
kálpatriótaként persze azt is szeretné L. Simon László, ha a Mezőföldre kicsit jobban 
odafi gyelne az agrárlobbi.

ORSZÁGOS SZÁNTÓVERSENY 

Velencei-tavi LÁTÓSZÖG, új folyam (II. évfolyam), 6. szám, kiadja a Fejér Média Kft., felelős 
szerkesztő: Bogó Anikó, web: www.latoszog.hu, e-mail: info@latoszog.hu 
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„Adony gazdasági hely-
zetét tekintve jelentős 
adósságállománnyal 
– mintegy 500 millió 
forintnyi kötvénnyel – 
rendelkezik. Ezt a köt-
vénykibocsátást mind-
össze egy fős többséggel 

szavazta meg hat önkormányzati kép-
viselő és az előterjesztő polgármester 
2008-ban. Ennek hosszú távú kihatá-
sa van Adony életére, ugyanis 2028-ig 
kell visszafi zetni, és mivel svájci frank 
alapú, még hatalmas árfolyamkocká-
zat is párosul mellé. Településünkön 
nagy szükség van fejlesztésekre és fel-
újításokra, de kifejezetten instabil gaz-
dasági helyzetet eredményez, ha ezeket 
túlnyomórészt hitelből fi nanszírozzák. 
Ráadásul a kötvénykibocsátásból nyert 
pénzből egyetlen fi llért sem fordítanak 
munkahelyteremtő, további beruhá-
zásokat vonzó fejlesztésekre. A legfőbb 
probléma pedig az, hogy nagyrészt nem 
az adonyi vállalkozók végzik a munkát a 
felújításokon” – mondta el kérdésünkre 
Kirinovics Péter önkormányzati képvi-

selő, aki a Fidesz-KDNP polgármes-
terjelöltjeként indul az őszi helyhatósá-
gi választásokon. 

– Mi az elképzelése, hogyan lehetne 
ezen változtatni?

– Amennyiben megtisztelnek a válasz-
tók a bizalmukkal, az első hetekben meg-
keresem a helyi vállalkozókat, hogy biz-
tosítsam őket a hosszú távú kiszámítha-
tóságról, és minden törvényes és erköl-
csös lépést meg fogok tenni azért, hogy 
Adonyban amit csak lehet, adonyi embe-
rek munkájával valósítsunk meg. 

A legfontosabbnak azonban az embe-
rekkel való kapcsolattartást, együttműkö-
dést tartom, amit rendszeres konzultáci-
ókkal, fórummal szeretnék a jövőben biz-
tosítani: legyen szó az oktatásról, az egész-
ségügyről, a kultúráról vagy akár a ci-
vil szervezetekről, melyek Adony életében 
mind stratégiailag, mind emberileg na-
gyon fontos szerepet töltenek be.

– Mivel foglakozik most, hogyan kép-
zeli el a jövőjét, ha megválasztják?

– Immár ötödik éve dolgozom építő-
mérnökként, s negyedik éve egy családi 
tulajdonú német cégnél vagyok, ami szá-
momra leginkább problémamegoldás-
ról, fejlesztésekről és az ezzel kapcsolatos 
pénzügyi, üzleti dolgokról szól. A ver-
senyszférában bevált „építő” szemléletet 
szeretném ezután szűkebb otthonomban 
polgármesterként kamatoztatni. Szerin-
tem olyan sok feladat előtt állunk, hogy ez 
teljes embert kíván. Ha bizalmat kapok, 

minden munkaviszonyt megszüntetek, 
hiszen mind erkölcsileg, mind fi zikailag 
képtelenség lenne a kettőt párhuzamosan 
csinálni. Véleményem szerint nem meg-
engedhető, hogy az egyéni érdekek ke-
rekedjenek felül a polgármesteri teen-
dők rovására. Természetesen továbbra is 
Adonyban szeretnék élni. Ha helyben lesz 
a munkahelyem is, akkor még többet tu-
dok az emberek között lenni és a közössé-
gért cselekedni.

– Úgy tudjuk, egyedüli kihívója lesz a 
jelenlegi polgármesternek, aki értesü-
lésünk szerint függetlenként ugyan, de 
MSZP-s támogatással indul újra. Mit 
tud erről, jó az információnk?

– Nem tudom, hogy jó-e az informá-
ciójuk, de szerintem ezt nem tőlem kéne 
megkérdezni, hanem a polgármester úr-
tól. Ha viszont a tényeket nézzük, any-
nyira nem lennék meglepődve ezen, hi-
szen korábban is fontos volt számára, hogy 
MSZP-s legyen az alpolgármester, illet-
ve az Oktatási-, kulturális-, ifjúsági- és 
sport bizottság időközben megüresedett 
elnöki helyére is szocialista jelöltet java-
solt a korábbi független elnök helyett.

– Egy mondatban összefoglalná, hogy 
mit tart fontosnak, ami nélkülözhetet-
len a sikerhez?

– A lakossággal egyeztetett programra 
van szükség, majd ezt kemény munkának 
kell követnie.

Adony

Változás kell 
itt is!

Tőkés László ezen alkalomból kiadott 
nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Eljött 
az ideje annak, hogy a »perc-emberkék 
dáridója« véget érjen, és az építés korsza-
ka elkezdődjön. A rendszerváltozással fel-
érő magyarországi kormányváltozás alap-
vető módon megteremtette ennek az elő-

feltételét.” A nemzetpolitikai rendszer-
változásnak a határon túlra szakadt ma-
gyarok is részeseivé válhatnak, mutatott rá 
erdélyi képviselőnk, ennek részeként vi-
szont az elszámoltatás gyakorlatát a hatá-
ron túlra is ki kell terjeszteni.

Az EP képviselő elmondta: felhívás-
sal fordultak a magyar kormány illetéke-
seihez, hogy a szocialista-liberális kor-
mányzat, illetve határon túli partnereik a 
klientúraépítést szolgáló támogatáspoliti-
káját is vizsgálják ki az elszámoltatás so-
rán.

A „pénzeltérítés” jellegzetes példája-
ként az „Ady-központ” néven elhíresült 
ügyet emelte ki a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület (KRE) volt püs-
pöke. Mint ismeretes, a 2002-ben színre 
lépett szocialista-liberális kormány meg-
hiúsította a Széchenyi-terv keretében Ér-
mindszentre, Ady Endre szülőfalujába 
tervezett termálfürdő és irodalmi zarán-
dokhely megvalósítását, és a KRE kedve-
ző módon elbírált, erre irányuló pályázata 
320 millió forintnyi összegének önkényes 
eltérítésével egy, az eredeti rendeltetésé-
től idegen építmény felhúzásához nyúj-
tottak segédkezet. 

L. Simon László, az Országgyűlés Kul-
turális és Sajtóbizottságának elnöke közöl-

te: nemrégiben hoztak létre egy albizott-
ságot, amelynek épp az a feladata, hogy az 
elmúlt nyolc év visszásságait, korrupciós 
ügyeit feltárja, így többek között az MTV-
székház körüli furcsaságokat, a meg nem 
valósult Design Terminál ügyét, az Erkel 
Színház bezárását stb. A fi deszes képviselő 
ígéretet tett arra, hogy javasolni fogja ezen 
albizottságnak, vegyék fel a kivizsgálandó 
ügyek közé ezt is. L. Simon meglátása sze-
rint az Ady-központ „eltérítése” nem csu-
pán kulturális, hanem magasabb szintű 
problémát jelez, éppen ezért Papcsák Fe-
renc miniszteri biztos fi gyelmébe is ajánl-
ja, mert „minden olyan ügy nyilvánosságát 
meg kell teremteni, ami a klientúraépítést 
szolgálta” – jelentette ki. 

A kétharmados többség – L. Simon 
szerint – új nemzetpolitika kialakítását is 
lehetővé teszi. Ennek az irányát világo-
san kijelöli az állampolgárság kiterjesz-
tését célzó törvénymódosítás, valamint a 
„Trianoni Emléktörvényként” emlegetett 
nemzeti összetartozás melletti tanúság-
tétel, amelyet tizenkét nyelvre fordítot-
tak le, és többnyelvű kiadásban juttatják el 
minden fontosabb helyre, hogy minden-
ki számára világossá válhasson: az európai 
jogszabályokat nem sértve történik a hatá-
rok fölötti nemzetegyesítés.

Írótábor 
a Partiumban 
A VII. Partiumi Írótábor zárónapján, 
2010. július 3-án Tőkés László, az Euró-
pai Parlament alelnöke és L. Simon Lász-
ló, a Magyar Országgyűlés Kulturális és 
Sajtóbizottságának elnöke közös sajtó-
tájékoztatót tartottak.
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