
– Az országos sajtót fi gyelők láthatták, hogy a Fidesz 
több civilt is indít képviselőjelöltként, olyanokat, akik 
nem párttagok, hanem a közélet ismert, megbecsült tag-
jai. Mi lehet ennek az üzenete?

– Egyrészt nagy megtiszteltetés, hogy a 
konzervatív oldal meghatározó erői alkal-
masnak és méltónak tartanak erre a fon-
tos és felelősségteljes szerepre. Köszönöm 
mind a választókerület 23 településén dol-
gozók, mind az országos vezetés bizalmát 
és kitüntető fi gyelmét. Azért is vállaltam a 
felkérést, mert látom, hogy a Fidesz való-
ban komolyan gondolja a teljes magyar tár-

sadalom képviseletét, az ország felemelését, 
annak a rettenetes helyzetnek a megváltoz-
tatását, amit az elmúlt évek tehetségtelen 
kormányzása és a mindent maga alá gyűrő 
korrupció okozott. Fontos, hogy egy kon-
zervatív–keresztény pártszövetség nemcsak a 
tagjai közül választ képviselőjelölteket, mert 
így több nézőpont tud majd érvényesülni a 
parlamenti döntéshozatalban.

– Ezek szerint nem csak a jobboldaliak szavazatára 
számít?

– Természetesen nem. Számomra az 
a fontos, hogy minél szélesebb támoga-

tói kört tudjak magam mögött. Én nem-
csak a jobboldaliakat fogom képviselni, ha 
megválasztanak, hanem mindenkit, aki a 
választókerületben él. Ezen kívül fontos 
feladatomnak érzem a magyar kulturális 
élet képviseletét is, legyen szó a kistelepü-
lési könyvtárakról, művelődési házakról, 
vagy akár a magaskultúráról. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy ne lennének számomra 
világosak azok a célok és feladatok, ame-
lyek markánsan megkülönböztetik a jövő 
jobboldali országépítő politikáját az eddigi 
rendkívül elhibázott baloldali kormányzás-
tól, legyen szó akár oktatásról, agrárpoliti-
káról vagy a családok támogatásáról.

– Korábban többször nyilatkozott arról, hogy nem 
hisz a függetlenség mítoszában, Ön szerint az ember-
nek vállalnia kell a nézeteit, véleményét, értékrendjét. 
Elkötelezettségét az is jelzi, hogy nyíltan és büszkén vál-
lalja az Önt indító és támogató pártokat. Mintha ez nem 
mindenkivel lenne így; bizonyára Ön is látta a jelenlegi 
MSZP-s képviselőnek, Ecsődi Lászlónak a december 
végén terjesztett szórólapját.

A KÖLTSÉGVETÉS 
MEGALKOTÁSA 
FELELŐSSÉGGEL JÁR

A 2010-es országos 
költségvetésről és 
annak várható ha-
tásairól mondták el 
véleményüket megyei 
politikusok sajtótá-
jékoztató keretében a 
Megyeházán. – 2. oldal

FOLYTATÓDIK A NYUGODT 
ÉPÍTKEZÉS A DUNA PARTJÁN

2009 a megfontolt, 
takarékos gazdálko-
dásról és az óva-
tos fejlesztésekről 
szólt Kisapostagon. 
Schreiner Béla pol-
gármester a tavalyi 

évről és az idei tervekről beszélt.  
 – 4. oldal

VÖRÖSMARTY 
EMLÉKFAL AVATÁS 

A Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, 
Gimnázium és Alap-
fokú Művészetoktatási 
Intézmény vezetése, 
tanárai kezdeményez-
ték a névadó költő, 

Kápolnásnyék nagy szülötte emlékfalának 
létrehozását az iskola aulájában.  – 3. oldal

– Pályáztunk, nem is keveset, de összessé-
gében kevés sikerünk volt. Ettől függetlenül 
saját erőnkből is igyekeztünk fejlesztéseket 
végrehajtani. A Vörösmarty Művelődési 
Házban az öltözőket és a teljes elektromos 

hálózatot felújítottuk. A Polgári Egyesület 
kezdeményezésére újraindítottuk ugyanitt 
a könyvtárat, amelyre komoly igény mu-
tatkozott. A temetőben urnafalat bőví-
tettünk, fedett ravatalozó készült, és egy 
emlékművet is helyreállítottunk összesen 
hatmillió forintból. Pályáztunk buszöblök 
kialakítására, közvilágítás korszerűsítésre 
(Vörösmarty park, Tulipán utca), vala-
mint térfi gyelő kamerarendszer telepíté-
sére is, ám egyik esetben sem nyertünk. 
Utóbbit év végén mégis beüzemelhettük, 
miután 12,5 millió forintot áldoztunk rá. 

L. Simon László a Fidesz 
országgyűlési képviselőjelöltje
December 14-én a Fidesz országos választmánya megszavazta a Fidesz–KDNP 176 
egyéni képviselőjelöltjét. A két párt Fejér megye 4-es választókörzetében L. Simon László 
37 éves, négygyermekes agárdi írót, szerkesztőt, agrárvállalkozót, a megyei közgyűlés 
oktatási és kulturális bizottságának elnökét kérte fel képviselőjelöltnek. Ennek kapcsán 
faggattuk L. Simon Lászlót.

folytatás a 4. oldalon

folytatás a 2. oldalon
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Kápolnásnyék

Iskolai és óvodai 
fejlesztések 
a középpontban
Térfi gyelő kamerarendszer kiépítése, fe-
dett ravatalozó építése, Trianon-emlékmű 
avatása – hogy csak néhányat említsünk 
azon fejlesztések közül, amelyek 2009-
ben valósultak meg Kápolnásnyéken. Dr. 
Farsang Zoltán polgármester az idei évet 
illetően még bizakodóbb.

latoszog_2009_jan.indd   1latoszog_2009_jan.indd   1 2010.01.07.   11:39:452010.01.07.   11:39:45



 2  

látószög      2010. JANUÁR

folytatás az 1. oldalról

2010-ben pedig meg fogjuk valósítani a 
buszöblök kialakítását és a buszvárók cseré-
jét, szintén saját erőből, nem kevés össze-
fogással. Az igazsághoz tartozik, hogy akadt 
két nyertes pályázatunk is: három utcát 
tudtunk leaszfaltozni (kettőt Pettenden, 
egyet Kápolnásnyéken) a TEÚT-
pályázaton nyert összeg segítségével, illetve 
az illegális szemétlerakókat számoltuk fel 
hárommillióból. A főút teljes hosszában 
utcanévtáblákat cseréltünk, strandröplab-
da és lábtenisz pályát építettünk, valamint 
a fi atalok kezdeményezésére a hivatal előtt 
Trianon-emlékművet avattunk – összegez-
te az elmúlt esztendő eredményeit – a tel-
jesség igénye nélkül – Farsang Zoltán.

A 2010-es évnek még komolyabb ter-
vekkel vágnak neki. Folytatni szeretnék 
a járdaépítési programot, hogy ezzel is 
könnyítsék a gyerekek iskolába járását. A 

településnek nem kerül pénzébe, de fontos 
fejlesztés lesz a Vörösmarty-emlékházhoz 
vezető úton elkészülő gyalogos aluljáró, 
amelyet a vasút-rekonstrukció keretében 
végez el a kivitelező. Ugyanezen projekt 
keretében 2010–11-ben átépítésre kerül a 
vasútállomás, aluljáró és körfogalom épül 
a könnyebb megközelíthetőség érdekében, 
továbbá felújítják a főutat a vasútállomás és 
az Ercsi utca közötti szakaszon.

– Az idei költségvetésben 170 millió fo-
rint körül lesz a fejlesztésre elkülöníthető 
összeg, ebből 150 milliót az iskola pályázati 
önereje tesz ki. Pályáztunk ugyanis aka-
dálymentesítésre, megújuló energiaforrá-
sok alkalmazására az intézményben, 
hőszigetelésre és fűtéskorszerű-
sítésre. A legelsőnél nyertünk, 
a többinél még nem hirdettek 
eredményt. Az a faramuci 
helyzet állt elő, hogy ha január 
végéig nem lesz döntés, 
akkor idén már nem 
is tudunk hozzálát-
ni, mert nagyjából 

szeptemberre tudnánk átadni a területet a 
nyertes kivitelezőnek, de akkor már kez-
dődik a tanítási szezon. Egyébként a teljes 
bekerülési költség nagyjából 450 millióra 
rúg. Emellett álmaink között szerepel egy 
új sportcsarnok és hozzá tartozó kollégi-
um építése is, mert a régi tornateremből 
osztálytermeket alakítanánk ki. Ez újabb 
250–300 milliós beruházás, amelyet ki-
zárólag támogatással tudunk megvalósíta-
ni. A másik oktatási intézményünkben, az 
óvodában is fejlesztési kényszerhelyzet állt 
elő. Évek óta 140-150 óvodás korú gyere-
künk van, de csak százat tudunk felvenni, 
ráadásul az épület elavult, nem bővíthető. 

A tervek készek, a terület is rendelkezés-
re áll, már csak pályázati lehetőségre vá-
runk. Amennyiben lesz, egy ötcsoportos 
óvodát szeretnénk megvalósítani, amely 

bizonyára belekerülne 150 millió 
forintba – beszélt a rájuk váró 

megoldandó feladatokról Far-
sang Zoltán.          – Sz. B.

Iskolai és óvodai fejlesztések 
a középpontban

A költségvetés 
megalkotása 
felelősséggel jár
A rendkívüli gyorsasággal elfogadott 
2010-es országos költségvetésről és 
annak várható hatásairól mondta el 
véleményüét sajtótájékoztató keretében a 
Megyeházán L. Simon László, a megyei 
oktatási és kulturális bizottság elnöke, 
Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere, 
a megyei önkormányzati, vidékfejlesztési 
és környezetvédelmi bizottság külsős 
tagja, valamint Tóth István, Gárdony 
város polgármestere. 

– Morális és gazdasági válságba sodorta 
az országot a regnáló kormány, ebből kell 
majd kiutat találnia az új kormánynak és 
az új parlamentnek. A 2010-es költség-
vetés hamis, komolytalan és választási. A 
3,8 százalékos hiánycél nem tartható, jó 

esetben 6-7 százalékra teljesíthető. Saj-
nos az is látszik, hogy a kormány szerint 
nincs szükség ennyi iskolára, kulturális 
intézményre, szociális és egészségügyi 
ellátóhelyre, hiszen különben biztosítaná 
működési feltételeiket. Szomorúnak tar-
tom, hogy a megyei és települési önkor-
mányzatok megint kevesebb pénzt kap-
nak az államtól. A szándék egyértelmű: 
az önkormányzatok teljes ellehetetlení-
tése, a közművelődési hálózat felszámolá-
sa, a sporttevékenység, tehetséggondozás 
megszüntetése – jelentette ki L. Simon 
László, s a beruházás maximális támoga-
tásáról biztosította Kósa Lajos debreceni 
polgármestert, aki levélben szólított fel 
minden önkormányzatot a költségvetés 
elleni tiltakozásra.

– Az elmúlt időszakban több olyan 
takarékossági intézkedést voltunk kény-
telenek megtenni, amelyekre Gárdony 
képviselő-testülete nem túl büszke. 2010-
ben a településnek a tavalyinál körülbelül 
40 millióval kevesebből kell gazdálkod-
nia az elvonások miatt. Nehéz megértet-
ni az emberekkel, hogy a pénztelenség, 

a szolgáltatások esetleges leromlása nem 
a hozzá nem értő városvezetésnek vagy a 
rossz döntéseknek köszönhető, hanem 
az egyszerű és objektív pénztelenségnek, 
amit a nagypolitika, a kormányzat idéz 
elő – fejtette ki Tóth István, Gárdony 
polgármestere.

– Azt hiszem, a térség déli kistele-
pülései még rosszabb helyzetben kezdik 
2010-et, mint a városok és a tókörnyéki 
települések. Perkáta nagyjából 12 száza-
lékos forráscsökkenéssel számol 2010-es 
terveiben – mondta Somogyi Balázs. – 
Mindez akkora elvonás, amelyet még a 
kistérségi feladatellátásból és így a maga-
sabb normatívákból adódó növekmények 
sem ellensúlyozhatnak. Pedig a további 
racionalizálásokra, összevonásokra egy-
szerűen nincs mód, a törvényben meg-
határozott szolgáltatási színvonal alá nem 
mehetünk. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 
a Fidesz-KDNP pártszövetség L. Simon 
Lászlót jelölte a gárdonyi körzet ország-
gyűlési képviselőjelöltjének. – Ez öröm-
hír számunkra, mert olyan politikus 
kerülhet a Parlamentbe, aki az élet több 
területén jelentős tapasztalatokkal bír: 
kultúrpolitika, oktatásügy és mezőgazda-
ság. A választókerületben élő 70 ezer em-
ber számára nagy tétje van a választásnak, 
mert sok megoldásra váró feladat akad a 
körzetben – mondta Somogyi Balázs.

L. Simon László köszönetét fejezte ki a 
pártok vezetőinek, hogy egy párton kívüli 
embert jelöltek e pozícióra. Szerinte jel-
zésértékű az egész magyar kultúra számá-
ra, hogy egy, a szellemi életben munkál-
kodó ember is bekerülhet a Parlamentbe. 
 – SZ. B.

Tóth István, L. Simon László 

és Somogyi Balázs 
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Ez a mondat a telefon hangpostafi ókjától ér-
kezik abban az esetben, ha foglalt vagy nincs 
bekapcsolva a készülék. Nincs személyes 
kapcsolat a két fél között, tehát üzenni kell! 

A politikában nem jó, ha a képviselő nincs az 
emberek között, nem ismeri a problémákat, 
csak akkor megy, ha hívják. Ezért Ecsődi László 
üzent nekünk! Azt üzeni, „körzetünk 2009-ben 
soha nem tapasztalt eredményeket tud felmu-
tatni.” Ismerősek ezek a gondolatok. Azt szokták 
volt mondani, hogy „minket  irigyel Európa”, 
vagy országunkat „pannon Pumának” hívják. 
Ezek a gyurcsányi hazugságbeszéd mondatai!

Ismét elkezdődött a kampány, megint meg-
jelentek ezek a hangok. Széppé kell tenni az 
elmúlt négy évet, mert választást kell nyerni 
mindenáron. Eddig ezek a megnyilvánulá-
sok nem voltak jellemzőek Rád, képviselő úr! 
Szórólapokon és több fórumon is úgy állítod 
be körzeted eredményeit, mintha milyen so-
kat segítettél volna. Sajnos ezekkel a gondola-
tokkal választást lehetett nyerni 2006-ban. Az 
MSZP a hatalom érdekében becsapta az em-
bereket. Sajnos bejött nekik 2006-ban! 

Egy példa: a Fejér Megyei Közgyűlés decem-
ber 17-i ülésén a napirend előtti vita hevében 
szó esett arról, hogy pályázat nélkül miért és ho-
gyan kapott Adony 100 millió forintos támoga-
tást 2008 decemberében. Erre azt válaszoltad: 
„Adony 100 millió forintjához tessék odatenni 
Pusztaszabolcs 200 millióját”. Pusztaszabolcs 
200 milliós támogatást 2001-ben kapott konk-
rét feladatra, a csatornaberuházás befejezésére! 
A Fidesz-kormány szavazta meg. Az én kezde-
ményezésemre a beadványt Gubicza Tibor or-
szággyűlési képviselő adta be. A 200 milliós tá-
mogatással Pusztaszabolcs a csatornaberuházást 
befejezte, igaz, az átadásnál már MSZP-s kor-
mány volt. Az avató beszédben Te magad mél-
tattad Gubicza Tibor szerepét.

Ezek tények! A tények nem tudnak megvál-
tozni pár év távlatában és egy újabb választás 
megnyerése érdekében. A közmondás is azt 
mondja: egyszer volt Budán kutyavásár! Még 
egyszer nem lehet az embereket becsapni, nem 
lehet hazugságokkal hatalomra kerülni!

Kedves Képviselő Úr! Tőled ez idá-
ig szokatlanok voltak ezek a gondolatok! A 
kártyanaptáradon írod: „korrekt képviselet”, 
„felelősségteljes nyilatkozatok”. Kérlek, azok-
hoz a követelményekhez tartsd magad, amit ma-
gaddal szemben állítottál, hogy a politika másik 
oldaláról is tudjunk tisztelni mint embert!
 – CSOMBÓK PÁL, Pusztaszabolcs alpolgármestere
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A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény vezetése, tanárai kezde-
ményezték a névadó költő, Kápolnásnyék 
nagy szülötte emlékfalának létrehozását az 
iskola aulájában, a bejárat melletti tágas 
sarokban. A szép faborítást nemzeti színű 
zászló, ajándék festmény Vörösmartyról, 
ajándék képek a szülőházról és a környék-
ről, valamint a Szép Ilonka metszetsorozat 
képei díszítik, rejtett megvilágítás alatt.

A megnyitó ünnepség 2009. novem-
ber 17-én 17 órától zajlott. Erre az alka-
lomra az iskola nemcsak emlékműsorral, 
hanem két képkiállítással is készült. Az 
aulát színültig megtöltő közönség előtt az 
iskola énekkara adta a keretet, az elején a 
Himnusz és a végén a Szózat éneklésével. 
Majd Mándy Dávid tanuló zongorajátéka 
után Radó Réka tanuló szavalta el Vörös-
marty Mihály 1823-ban, Görbőn írt Je-
szenszky Miklóshoz című versét. Ebben a 
költő fi gyelmezteti barátját az igaz mon-
dásra: „Nagy az, ki a hazát naggyá teszi”. 
Majd így folytatja:

Fáradj, s ne irtózz, hogy csekély leszen
Müved hazánk nagy építményiben;
Morzsát vigyünk csak, s töltsünk hézagot,
Sok morzsa dombbá, domb heggyé leszen,
Naggyá, magassá, mint a Tátrabérc.

Ezt követően Farkas Gabriella tanuló 
Schubert keringőjét adta elő, betanította: 
Gmeiner Mária Magdolna. Majd követ-
kezett Vörösmarty felidézése Szabó Mag-
dolna tanuló előadásában. Szavai szerint 
Vörösmarty a Szózat elhangzó sorai révén 
naponta jelen van köztünk országosan és 
itt is, a költő szülőfalujában, ahol 1800. 
december 1-jén élete elindult, s ahová 
később gyakran visszatért, sebzett lélekkel 
is. Pusztanyéki házuk gazdag könyvtára, 
Vörösmarty kiváló iskolai teljesítménye 
és diáktársainak tanítása pályafutása első 
említendő mozzanatai. A közeli tó, a táj 
őt is megfogta, s mindez közrejátszhatott 
költői hivatása felébredésében. 

Élete sok titkot rejt és nyilvános sze-
replést mutat, történelmünk nagyszerű 
korszakában vívott ki magának országos 

tiszteletet nemcsak művészetével, hanem 
jellemével is. Válságban tért vissza gyerek-
kori élményeinek színhelyére, s itt fejez-
te be a Vén cigányt 1855. júniusában, és 
ugyanezen év november 19-én délután fél 
három előtt néhány perccel hunyt el. Az 
egész országban megemlékezéseket tartot-
tak akkor. Születésének 150. évfordulóján 
nyílt meg az életének, költői munkásságá-
nak legfontosabb fejezeteit bemutató Vö-
rösmarty Emlékmúzeum.

Vörösmarty Mihály szülőfalujában, a 
nevét viselő iskolában szellemi öröksé-
gét büszkén vállalja a diákság és tanáraik. 
Végezve a feladatot, megőrizve a tiszta er-
kölcsi és műveltségi hagyományokat, hogy 
újabb emberi nagyságok születhessenek 
közülünk. 

Ezután négykezes zongorajáték követ-
kezett: Papp Andrea és Birton Éva ta-
nuló adta elő Mező Népdalfeldolgozását 
Lőrinszky Györgyné betanításában. Az-
tán Környei Elek A Velencei-tónál című 
versét Mayer Katalin tanuló szavalta el. És 
következett Farsang Zoltán polgármester 
ünnepi beszéde. Majd Röthler Judit tanu-
ló előadta Chopin A-mol Mazurka című 
zongoradarabját Lőrinszky Györgyné be-
tanításában, s archív felvételről meghall-
gattuk Ladányi Ferenc előadásban Vörös-
marty Mihály Előszó című versét.

Végül következett két helyi festőmű-
vész, Fekete Anna természetfestő és Guthy 
Anzselika művésztanár kiállításának meg-
nyitó beszéde Darai Lajos főiskolai tanár 
részéről. Ebben előbb az önmagát festővé 
képző, lakásában galériát fenntartó Fekete 
Anna munkásságát vázolta és képeit ele-
mezve hangsúlyozta természetközeliségét 
s biztos színkezelését, formagazdagságát. 
Rámutatott a hangulatok kavalkádjában 
jelenlévő helyi Vörösmarty-örökség hatá-
sára, szolid jelenlétére nála. A másik festő, 
Guthy Anzselika rajz-, ének- és földrajz-
tanár, énekművész megkapó Vörösmarty-
portréján kívül pár fi atalkori, a diákságot 
bizonnyal ösztönző remek rajzot, valamint 
zeneillusztrációkat állított ki. Ez utóbbiak-
kal merész kísérletező kedvét, szakmai kép-
zettségét és érettségét, valamint gondolati 
gazdagságát kiválóan megmutatta.  – D. L.

E G Y M Á S T  V Á L T V A  -  H Ó N A P R Ó L  H Ó N A P R A
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– Igen, láttam, a környékünkön 
is majd mindenki megkapta, de 
valamiért a mi postaládánkba 
nem jutott belőle. Gondolom, 
arra céloz, hogy a szórólapról 
hiányzik a Magyar Szocialista 
Párt neve és a jól ismert szegfűs 
emblémájuk (csak a képviselő 
úr honlapcímében tűnik fel 
a párt nevének a rövidítése). 
A szavazólapon persze nem 
így lesz, de azt nyilván Ecsődi 
képviselő úr és a kampányta-
nácsadói is érzékelik, az embe-
reknek nincs jó véleményük a 
nyolc éves szocialista–liberális 
kormányzásról. Ugyanakkor 
furcsa, hogy egy olyan képvise-

lő, aki az elmúlt 16 évben min-
dig együtt szavazott Gyurcsány 
Ferenccel vagy Bajnai Gordon-
nal, és mindent a pártjának 
köszönhet, most szégyelli fel-
tenni az MSZP-logót az állító-
lagos eredményeket felsoroló 
szórólapjára. Mi ez, ha nem az 
MSZP kormányzati kudarcának 
a beismerése?

– Az említett propagandaanyagnak 
az eredményeket felsoroló oldalai kistér-
ségenként változnak: mindegyiken fel-
tüntetik az adott térség önkormányza-
tai, civil szervezetei és magáncégei által 
elnyert támogatásokat. Ugyan a számok 
sok esetben pontatlanok, de a közlé-
sükkel azt sugallják, hogy a pályázatok 
pozitív elbírálása a jelenlegi szocialista 

képviselő érdeme, mintha minden pénzt 
ő szerzett volna. Erről mi a véleménye?

– Egy képviselőnek az a kö-
telessége, hogy képviselje a 
körzete polgárait, önkormány-
zatait, civiljeit és vállalkozásait. 
A munka tisztességes elvégzése 
nem érdem, hanem a szükséges 
minimum. Ráadásul a pályázati 
pénzek jelentős részének a meg-
szerzéséhez semmi köze sincs a 
képviselőnek, régen rossz vol-
na, ha ő mondaná meg, hogy 
például melyik előszállási ci-
vilszervezet vagy mezőfalvi vál-
lalkozás nyerhet uniós forrá-
sokat. Az önkormányzatok által 
elnyert támogatások nagy részét 
az unió és nem a jelenlegi kor-

mány fi nanszírozza. Gondo-
lom, a saját agárdi mezőgazda-
sági cégünk traktorvásárlásához 
nyújtott uniós támogatást sem 
Ecsődi László intézte el, hanem 
a munkatársaim által előkészí-
tett jó pályázat és a színvonalas 
mezőgazdasági tevékenységünk 
volt a siker valódi oka. Ecsődi 
László szórólapja különben is 
akkor lett volna teljes, ha a tőle 
függetlenül a körzetbe érkező 
pénzek felsorolása mellett azt is 
közzétette volna, hogy mennyi-
vel csökkent az önkormányzat-
ok, az iskolák, a könyvtárak, az 
egészségügy támogatása. Ez va-
lóban rajtuk múlott: azokon a 
hibás döntéseken és megszorító 
intézkedéseken, amiket Ecsődi 
László kivétel nélkül megszava-
zott a parlamentben. – K.ZS.

folytatás az 1. oldalról

L. Simon László a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje

– Tizenkettedik éve vagyok polgármes-
ter, úgyhogy van összehasonlítási ala-
pom. Ennek alapján mondhatom, hogy 
a 2009-es évben sem akadt különösebb 
probléma a település életében, a kitű-
zött célokat is teljesíteni tudtuk. Amire 
azonban a legbüszkébb vagyok, hogy vég-
re – több mint tíz év várakozást követő-
en – elkezdődik az új egészségház építé-
se. A 35 millió forintos beruházásra 21 
millió forintnyi támogatást nyertünk, 
a többit önerőből fi nanszírozzuk, kö-
szönhetően annak, hogy az e célból lét-
rehozott alapítvány számláján a hosszú 
évek alatt összegyűlt ennyi pénz. Elő-
relépést hozhat még a község életében a 
szennyvízcsatorna második ütemének 
megvalósulása: három másik település-
sel közösen pályáztunk, s bejutottunk 
a második körbe, ami bizakodásra ad 
okot. Mindez közel 500 millió forintos 
fejlesztést jelentene. Nagyon fontosnak 

tartom még az elmúlt évvel kapcsolat-
ban, hogy testvér-települési kapcsolato-
kat sikerült kiépítenünk az olaszországi 
Calamandranával és a hazánkban talál-
ható Vágáshutával. Mindezek mellett ki-
alakulóban van egy harmadik kapcsolat 
is az erdélyi Gyergyóditróval – foglalta 
össze a tavalyi év történéseit Schreiner 
Béla, aki jelezte, idén eléri a nyugdíj-
korhatárt. De indulni szeretne a követ-
kező önkormányzati választáson is, mert 
mint mondta, az elmúlt bő évtized ered-
ményeinek sorát – aszfaltos utak, Petőfi -
szobor, közművesítés, szökőkút és dísztó 

építése összefogással, yachtkikötő építése 
helyi vállalkozónak köszönhetően – foly-
tatni szeretné, amennyiben a választó-
polgárok erre felhatalmazzák.

– Az idei évnek nyugodtan vágunk neki, 
köszönhetően annak a több tízmillió fo-
rintnak, amely a bankszámlánkon van. Pá-
lyáztunk a Leader-programban faluközpont 
megújítására, bízunk a sikerben, mert akkor 
utcabútorokkal, buszmegállókkal, felújított 
főtérrel gazdagodna a település. Emellett 
temetői ravatalozó építésére is pályáztunk. 
A legnagyobb feladatnak az új óvoda meg-
építése ígérkezik, amelyre uniós forrást 
szeretnénk pályázaton nyerni. Mivel az 
elmúlt tíz évben a lakosságszám másfélsze-
resére nőtt, az utóbbi időszakban már nem 
tudtunk minden jelentkezőt felvenni, rá-
adásul az épület állapota is rossz. Ameny-
nyiben nem járunk sikerrel a pályázaton, 
akkor is elkészítjük a terveket, engedélyez-
tetjük, s félretett pénzünkből nekivágunk. 
Persze ez nem lesz elegendő, de nem félünk 
hitelt sem felvenni, mert ezt az égető prob-
lémát mindenképpen meg szeretnénk ol-
dani – fogalmazott Schreiner Béla.  – SZ. B.

Velencei-tavi LÁTÓSZÖG, új folyam 
(II. évfolyam), 1. szám, kiadja a Fejér Média 
Kft., felelős szerkesztő: Kiss Éva, web: www.
latoszog.hu, e-mail: info@latoszog.hu 

látószög      2010. JANUÁR

Az elmúlt év is a megfontolt, takarékos gazdálkodásról és az óvatos fejlesztésekről 
szólt Kisapostagon. Schreiner Béla polgármester a 2010-es esztendőtől is hasonlót 
remél, de azért több kiemelkedő beruházásban bízik.

Kisapostag

Folytatódik a nyugodt 
építkezés a Duna partján
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