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Lázár János
Gárdonyban
2011. december 3-án a Fidesz országjárása
keretében Lázár János, a Fidesz parlamenti
frakciójának vezetője L. Simon László,
térségünk országgyűlési képviselője vendégeként Gárdonyba látogatott.

Lázár János elsőként a választókerület Fidesz-alapszervezeteinek vezetőivel találkozott, ahol számos téma között felmerült a
következő hónap parlamenti feladatainak
áttekintése. Ezután az országos és a helyi média számára sajtótájékoztatót tartott
L. Simon Lászlóval közösen.
Lázár János üdvözölte azt a megállapodást, amelyet a kormány a szakszerve-

zetekkel kötött az új munka törvénykönyvével kapcsolatban. Elmondta: „sikerült
a munkavállalói egyéni és kollektív jogokat úgy megvédeni, hogy közben a munkaadók számára is egy új lehetőség nyílt
meg”. Hozzátette, ahhoz, hogy a munkaadók meg tudják őrizni versenyképességüket az európai piacon, rugalmas, a gazdasági viszonyokhoz jobban illeszkedő munka törvénykönyve kellett. Kiemelte, Fejér
megyében, ahol sok nagyvállalat telepedett
le, kiemelten fontos volt a kompromiszszum létrejötte.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter pénteken jelentette be, hogy megállapodást kötöttek az új munka törvénykönyvének
a kollektív munkavállalói jogokra és a munkaviszonyra vonatkozó részéről a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseletekkel.
folytatás a 2. oldalon

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
ADY ENDRE

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog újesztendőt kívánunk!
L. SIMON LÁSZLÓ országgyűlési képviselő, Tóth István Gárdony polgármestere, Somogyi
Balázs Perkáta polgármestere, megyei képviselő, Takács János Pákozd polgármestere, Csombók
Pál megyei képviselő és a Fidesz Fejér megye 4. számú választókörzetének szervezetei

L. SIMON:
EGYMILLIÁRDOS KÁR
ÉRHETI
AZ ÖNKORMÁNYZATOT
A képviselő feljelentést tett a „Velencei-tó kapuja”
ügyében.
– 2. oldal
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ÚJ TORONYSISAK A KÁPOLNÁSNYÉKI
REFORMÁTUS
TEMPLOMON
A kápolnásnyéki
reformátusoknak
66 évig kellett várniuk a november
végi örömteli eseményre.
– 6. oldal

Megújult
a Velencei-tavi
Vízisport
Szövetség
November 20-án tartotta Agárdon az
idén hatvanéves Velencei-tavi Vízisport
Szövetség a tisztújító közgyűlését. A Velencei-tavi Vízisport Iskola (VVSI) tornatermében tartott rendezvényen leköszönt az elnökség, s megújították a szervezet alapszabályát, és új vezetőséget választottak. A nagy múltú szövetség elnö-

ke Soltész Miklós államtitkár, alelnöke
L. Simon László, a Velencei-tó térségének országgyűlési képviselője, főtitkára Fejér Vilmos lett. Az elnökség tagjai:
Kapócs Anikó (evezős olimpikon), Kovács Zoltán (háromszoros világbajnok kajakos, a VVSI szakmai igazgatója), dr.
Marinovics Endre (vitorlás), Sipos Péter
(vitorlás), Szipola Antal (kajakos). A Felügyelő Bizottság tagjai: Váradi Imre elnök,
Bartos Zoltán, Mohai Tibor. A Fegyelmi
Bizottság elnöke: dr. Horváth Attila.
A szövetség a megújuló VVSI telephelyén fogja folytatni értékes tevékenységét,
ahol december 10-én sajtóbeszélgetésen
fogadták Borkai Zsoltot, a MOB elnökét, Czene Attila sportállamtitkárt és Gál
András Levente kormánybiztost.

A NEMZETI EMLÉKHELYEK
KÖZT PÁKOZD IS
A Magyar Országgyűlés megszavazta a kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítását
a nemzeti emlékhely státusz bevezetéséről. A tíz nemzeti emlékhely közé bekerült a Pákozdi Katonai Emlékpark is.
– 6. oldal
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z ügyészség épülete előtt tartott
sajtótájékoztatón az ügy részleteit ismertetve L. Simon elmondta: a mintegy 1,6 milliárd forintos beruházásnak még idén el kellett vol-

A

na készülnie, azonban a jelenlegi állapota korántsem azt mutatja, hogy a projekt
kivitelezése záros határidőn belül lezárul.
A képviselő kifejtette: a feljelentés tárgya
az, hogy az önkormányzat úgy utalt át a

kivitelező cégnek mintegy 550 millió forintot előlegként, hogy semmilyen bankgaranciát vagy fedezetet nem kért biztosítékként.
A kivitelező cégről már a kiválasztás
idején tudni lehetett, hogy súlyos likviditási problémákkal küzd, hiszen több felszámolási eljárást is kezdeményeztek ellene – mutatott rá L. Simon. „A mindenki számára hozzáférhető cégdokumentumokból is kiderül, hogy nincs a
kivitelezőnek megfelelő forrása egy ilyen
nagyberuházás megvalósításához” – hangsúlyozta.
Összehasonlításképp a képviselő elmondta, hogy a Fejér megyei négyes választókörzet 23 települése mindegyikén,
ha bármilyen beruházás zajlik, akkor az
önkormányzatok legalább a projekt értékének egyharmadára banki vagy más garanciát szoktak kérni. „Az, hogy egy 1,6
milliárd forintos projektnél több százmillió forintot úgy utalnak át a kivitelezőnek, hogy semmilyen garanciát nem kérnek cserébe, az ﬁnoman szólva is felveti a
hűtlen kezelés gyanúját” – hangsúlyozta a
képviselő. „Ezért szeretnénk, ha a KNYF
kiderítené, hogy ki a felelős több mint félmilliárd forint eltűnéséért”- tette hozzá.
A képviselő a beruházás további káros
hatásaként megemlítette, hogy a munkálatok miatt teljesen „lenullázódott” a teljes
velencei turizmus. Ezzel összefüggésben
megjegyezte: nemcsak az a kérdés, hogy
hova tűnt a pénz, hanem az is, hogy mi
lesz ennek a beruházásnak a sorsa. Ugyanis ha nem fejezik be, az összes támogatást vissza kell ﬁzetnie az önkormányzatnak. Ebben az esetben a város vesztesége

L. Simon László válasza
Velence polgármesterének
2011. november 7-én kelt
sajtónyilatkozatára

ber 14-én már ők is tettek büntető-feljelentést. Örülök, hogy ők is felismerték, itt
valószínűleg jogsértéssel állunk szemben.
Remélhetőleg a két feljelentés kiegészíti
egymást, ugyanis az én feljelentésem nem
arról szól, hogy hová tüntette el az időközben csődbe ment kivitelező azt a sok százmilliónyi közpénzt, amit előlegként megkapott, hanem arról, hogy az önkormányzat miért nem kért fedezetet vagy garanciát az általa engedélyezett, az Államkincstár
által kiﬁzetett előlegek biztosítékául.
A fő kérdés éppen az, amiről a polgármester a nyilatkozataiban rendre hallgat:
Velence vezetői valóban annyira felelőtlenek és meggondolatlanok voltak, hogy
úgy adtak előleget az el nem végzett munkára egy bizonytalan helyzetű cégnek, hogy
semmilyen garanciális elemet nem építettek bele a szerződésbe? Értem, hogy most
új kivitelező céget keresnek, s hogy mindenképpen be akarják fejezni a beru-

házást, de azt azért joggal várják el a választók, hogy Velence vezetői választ adjanak az előbbi kérdésre, és arra is, miért nem vállalják a politikai felelősséget a
hibás döntésért, mert az igenis tény: sok
százmillió forintnyi közpénzt nyelt el egy
csődbe ment kivitelező cég. Velence város
feljelentése nyomán majd kiderül, hogy
szándékosan vitték-e csődbe a kivitelező céget, vagy az önhibáján kívül, a válság
eredményeképpen omlott-e össze. Akármi is legyen a vizsgálat eredménye, attól
még a pénz elveszett, és az én feljelentésem azt kívánja tisztázni, van-e ebben felelőssége az önkormányzatnak és a kivitelezési szerződést aláíró polgármesternek.
Polgármester asszony az egyik napilapnak adott nyilatkozata szerint „furcsának
találja” az eljárásomat, mert szerinte egészen 2011 júliusáig támogattam a projektet,
és minden kérdésben segítőkész voltam.
Valóban segítőkész voltam, például a be-

L. Simon: Egymilliárdos kár
érheti az önkormányzatot
L. Simon László, Fejér megye négyes számú választókörzetének országgyűlési képviselője feljelentést tett a Velence Város Önkormányzata által elindított nagyberuházás, a „Velencei-tó kapuja” ügyében. A Központi Nyomozó Főügyészség előtt tartott
sajtótájékoztatón a képviselő kiemelte: az önkormányzat még az előző kormány idején jelentős uniós támogatást kapott a projekt megvalósítására.

Velence város polgármestere, Oláhné
Surányi Ágnes 2011. november 7-én
sajtónyilatkozatban reagált a november
5-én a Velencei-tó Kapuja projekt ügyében tett feljelentésemre.

Polgármester asszony jogilag nem tartja helytállónak az általam elmondottakat.
A feljelentés valójában szigorú rendben
felsorolt tényeket tartalmaz. Az esetleges
jogi következtetések levonása az ügyészség
és a bíróság dolga.
Polgármester asszony kifogásolja, hogy
feljelentést tettem, mondván, hogy októ-

2
latoszog_2011_december.indd 2

2011.12.09. 12:53:06

jóval meghaladhatja az egymilliárd forintot – tette hozzá.
A beruházás további részleteiről szólva
L. Simon elmondta, hogy a projekt megkezdése három hónapot csúszott, ugyanis a tereprendezési munkálatok is csak az
önkormányzati választások után, 2010.
október 4-én kezdődhettek meg. További
visszásságként említette a képviselő, hogy
a kivitelező cég elleni felszámolási eljárás
megkezdése után sem állították le a kiﬁzetéseket a cég irányába. Így a Magyar Államkincstár további 34 millió forintot
utalt át a rég fölszámolás alatt lévő cégnek
– tette hozzá.
A képviselő, utalva arra, hogy Velence
az egyik legeladósodottabb település Magyarországon, feltette a kérdést, hogy a tíz
legeladósodottabb önkormányzat egyike
milyen módon tudja befejezni a beruházást, és „milyen újabb ingatlanpanamákra
számíthatunk”.
L. Simon szólt arról is, hogy „ez a
monstrum” ellehetetlenítette azoknak
az embereknek az üzleteit is, akik jelenleg a strandon üzemeltetik boltjaikat, vendéglátóegységeiket. Hozzátette:
ők nem tudtak kinyitni az elmúlt nyáron, és mindannyian csőd közeli helyzetbe kerültek.
Összegzésként a képviselő elmondta:
látszik, hogy a teljesen értelmetlen, gazdasági megtérülést nem hozó, szocialista presztízsberuházások milyen sorsra jutnak Magyarországon. Olyan beruházásokba, amelyekre nincsen megfelelő fedezet,
nem szabad belevágni, de ha mégis megvalósítják azokat, akkor kellő körültekintéssel kell eljárni, hogy az önkormányzat,
az állam vagy az unió pénze ne vesszen el
– szögezte le.
(MTI – ﬁdesz.hu)

ruházás megkezdése előtt többször felajánlottam a segítségemet a projekt áttervezése vagy lefújása érdekében, a 2010. július
30-án kelt, a környezetvédőknek írt nyílt
levelemben pedig a következőket fogalmaztam meg: „A projekt részeként megépítendő monstrum szerintem nem a tájba illő,
én kisebb, más funkciójú és más kinézetű épületet terveztettem volna, de a velencei döntéshozóktól eltérő ízlésem és vizuális értékrendem nem elegendő ok a projekt
leállítására. Ha én lennék Velence polgármestere, biztosan nem ilyen irányba vittem
volna a település fejlesztését, de attól még
képviselőként nincs semmilyen jogosítvány
a kezemben a leállítására.”
A fentieket most is tartom, a helyzet viszont megváltozott: félmilliárd forintnyi
közpénz eltűnése mellett nem mehet el szó
nélkül a város országgyűlési képviselője, hallgatásomat joggal kérnék számon a választók.
Agárd, 2011. november 7.

folytatás az 1. oldalról

Lázár János Gárdonyban
A Velencei-tóról, Fejér megyéről és
Székesfehérvárról szólva Lázár János elmondta, turisztikai és ipari szempontból
is a közeljövő egyik nagy nyertese lehet a
térség. Hangsúlyozta, L. Simon László,
a térség országgyűlési képviselője azért
lobbizik, hogy kiemelt fejlesztési körzet
legyen a tó környéke, amire jó esély van.
A frakcióvezető jónak nevezte a természeti adottságokat, szerinte „nem véletlen, hogy speciális érdeklődésű befektetők ﬁgyelmét is felkeltette az utóbbi időszakban”. Az lehet a fő cél, hogy az élhető környezet megtartása mellett turisztikai fellegvár jöjjön létre – tette hozzá.
Székesfehérvárról elmondta, a megyeszékhely élen jár az ország GDP-jének előállításában. Potenciális gazdasági lehetőségeket rejt, kifejezetten jól működő város,
ezért joggal számíthat a kormány kiemelt
támogatására. L. Simon László hozzátette, átfogó fejlesztési stratégián dolgoznak,
szinte valamennyi tókörnyéki település
polgármesterének részvételével. A Balaton-törvényhez hasonló önálló jogszabályt
szeretnének, vagy azt, hogy annak jogszabályi fejezete legyen a Velencei-tó. Konkrét példaként említette, hogy elkészült egy
csaknem kétmilliárdos fejlesztési terv a
déli parton, amelyet a kormány támogat.
Elmondta, a Sukoró-ügy mielőbb lezárása
is fontos lenne, hogy a terület sportturisztikai fejlesztése megindulhasson.
A sukorói kaszinóberuházással kapcsolatos büntetőügynek hét gyanúsítottja van, gyanúsítottként hallgatták ki

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt
is. Az állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.
2008. július 30-án csereszerződést kötött egy külföldi befektetői csoport képviselőjével. A csereszerződés tárgyát az
állami tulajdonban lévő Sukoró külterületi ingatlanegyüttes, illetve az említett
személy tulajdonát képező, Albertirsa
és Pilis külterületén található egyes ingatlanok képezték. Az ügyészség szerint
a csereszerződésben a sukorói területek 734,3 millió forinttal alulértékeltek,
míg az albertirsai és a pilisi ingatlanok
593,5 millió forinttal túlértékeltek voltak. A főügyészség szerint így olyan szerződést hagytak jóvá, amellyel, ha teljesül,
az államot több mint 1 milliárd 327 millió forint vagyonvesztés éri.
Délután 3 órától, az agárdi Nádas Étteremben az országjárás fő pontjaként
fórumot tartott Lázár János, L. Simon
László és dr. Dorkota Lajos országgyűlési
képviselő, a Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja. Lázár János közel két órán keresztül válaszolt a jelenlevők kérdéseire.

Megemlékezés Érmindszenten
Ady Endre születésének 134. évfordulójára emlékeztek 2011. november 19-én,
szombaton a költő szülőfalujában, a korábban Szilágy, ma Szatmár megyéhez tartozó
Érmindszenten. A település református templomában ökumenikus istentisztelettel
vette kezdetét az irodalmi zarándoklat.A költő szülőházánál álló Ady-szobor tövében
többek között ünnepi beszédet mondott körzetünk képviselője, L. Simon László író,
az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke is.
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A pesti srácokra
emlékeztek
L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke október 23-án Budapesten, a budai polgárok ünnepségén Láng Zsolt II. kerületi
polgármester mellett mondott beszédet.

L. Simon László, a parlament kulturális
és sajtóbizottságának elnöke beszédében
úgy fogalmazott, 1956 hősei elszántan,
egy jobb jövőbe vetett hittel a szívükben
kezdték lebontani a múlt terhes örökségét, olyan bátorságról téve tanúbizonyságot, ami csak kivételesen fordul elő a világtörténelemben. A ﬁdeszes honatya kiemelte, a szabadságvágy az egyik legmélyebben gyökerező emberi tulajdonság,
nekünk magyaroknak pedig nagy a szabadságszeretetünk, hisz számunkra az elmúlt fél évezred a folyamatos szabadságharcokról szólt, Bocskaitól kezdve Rákó-

czin és a 48-as hősökön át az 56-os pesti srácokig mind azért küzdöttek, hogy kivívják a szabadságot.
Úgy folytatta, a hősöknek csak hetek,
hónapok jutottak, a szabadságharcaik elbuktak. Mi, a mai kor képviselőiként szerencsésebbnek mondhatjuk magunkat,
hiszen nekünk már nem kell a szabadságért küzdenünk, nekünk már magától értetődő az, ami szüleinknek, nagyszüleinknek csak elérhetetlen vágyálom volt,
de nem feledhetjük: a ma szabadságában
benne van az ő küzdelmük is – mutatott
rá L. Simon.
Úgy folytatta, az 1956-os nemzeti összefogás, a nemzet együttműködése kivételes
pillanat volt, amelyben a magyarság a jobbik énjét mutatta meg, amelyben kortól,
nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül
fogtak össze a szabadságszerető emberek.
Az 56-os pesti srácok olyan kivételes tettet hajtottak végre, melyre az egész földkerekség felﬁgyelt. Szembeszálltak az akkori
világ leghatalmasabb hadseregével. Olyan
harcot vívtak, amelyről nyilvánvaló volt,

hogy nem lehet megnyerni, mégis küzdöttek, mert velük volt a remény, amely elvette félelemérzetüket és megszázszorozta
erejüket – hangsúlyozta a parlament kulturális és sajtóbizottságának elnöke.
L. Simon László beszédében kitért rá,
manapság viszonylag kevés szó esik a szabadságról, hiszen egy gazdasági, pénzügyi
válság közepén vagyunk, az előző két kormányzati ciklus felelőtlensége miatt megduplázódott, hatalmas méretű államadósságot cipelünk magunkkal, családok százezrei pedig devizahitelek terheit nyögik. A
politikus szavai szerint ilyen nehéz helyzetben a legfontosabb dolog az, hogy ne
veszítsük el a józan ítélőképességünket.
A válság utáni időszak nyertesei mindig
azok az országok voltak, amelyeket nem
bénított meg a válság időszakában a reménytelenség és nem veszítették el sem
a hitüket, sem az összefogás képességét –
húzta alá a politikus.
Ezzel kapcsolatban L. Simon megjegyezte, Magyarország legnagyobb baja
ma nem a válság, hanem a reménytelenség elleni küzdelem. Éppen ezért a vezetők dolga nem a riogatás, nem az elméleti viták lefolytatása, hanem a jövő érezhető alakítása, azaz a cselekvés – fűzte hozzá a
ﬁdeszes honatya, aki sorsfordító időknek
nevezte a jelen kor eseményeit.

agárdi és a sukorói partszakaszon működő
Velencei-tavi Vízi Sportiskola. Az intézmény és a szervezet sportélete is jelentős
‚
hagyományokkal rendelkezik, de a 90-es
években sajnos a sportiskola lassú hanyat-

lása kezdődött meg. Az állam nem tartotta feladatának az iskolarendszeren kívüli sportoktatás támogatását. A jelenleg
nonproﬁt kft.-ként működő VVSI most
a Fejér megyei önkormányzat tulajdonában van, amelynek érthetően nincs pénze
az iskola működtetésére. Az egykor patinás, mára szocialista retrohangulatot idéző sportingatlanokat jelentős hitellel terhelték meg az előző kormányzat idején.
– Éppen ezért üdvözlendő az államnak
az a szándéka, hogy a Vígh László vezette
Nemzeti Sportközpontok át kívánja venni
a megyei önkormányzattól a Velencei-tavi
Vízi Sportiskolát, s azt fejleszteni szeretnék – mondta a képviselő, majd így foly-

A VVSI-ről a
Tisztelt Házban
Napirend előtti felszólalásban hívta fel
a ﬁgyelmet a Velencei-tavi Vízi Sportiskolára L. Simon László, a körzet országgyűlési képviselője.
A felszólalásban L. Simon elmondta,
hogy fontos lenne hazánk második legnagyobb természetes édesvízi tava, a Velencei-tó mellett élők számára, ha a magyar
sikerágazatnak számító vízi sportoknak
újra szentélye, versenyistállója lehetne az
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L. Simon László
új törvényjavaslata
a pornográf
kiadványokról
A Nemzeti Kulturális Alapnak a
jövőben egyebek
mellett az ötöslottó
játékadójának 90
százaléka és a pornográf termékek, illetve szolgáltatások után beﬁzetett 25 százalékos kulturális járulék jelentene bevételi forrást. Január elsejétől – ha a parlament rábólint L. Simon László javaslatára – a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékek, szolgáltatások értékesítésének – a számviteli törvény szerint
– az üzleti évben elszámolt ár- vagy egyéb
bevétele lenne.
A parlament kulturális bizottságának
ﬁdeszes elnöke szerint a kultúra állami
támogatásának növelésére vagy szinten
tartására jelenleg nincs lehetőség. Nem
kedvez a terület helyzetének, hogy a nem
állami mecenatúra részvétele a kultúra ﬁnanszírozásában – főként az EU más
tagállamaival összehasonlítva – igen alacsony.
L. Simon László javaslata ezért a
Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény módosításával a pornográf tartalmú termékek és szolgáltatások járulékﬁzetési kötelezettségének visszaállítását indítványozza. Az előterjesztő szerint 2010 januárjától a pornóipar a járulékﬁzetési kötelezettség megszűnésével
anélkül jutott jelentős többletbevételhez,
hogy „a terület társadalmi hasznossága,
illetve elismertsége” változott volna.

tatta: reméljük, hogy a kezdeményezést a
megyei önkormányzat is támogatni fogja, hogy újra rangos sportiskola működhessen a Velencei-tó partján, ahol a gárdonyi, velencei, kápolnásnyéki, sukorói,
nadapi és pákozdi gyerekek mellett a székesfehérvári és budapesti tehetségek is
megtalálhatják a helyüket. Ehhez partnernek hívjuk a képviselőtársam, Borkai
Zsolt által vezetett Magyar Olimpiai Bizottságot is, hogy újabb dicsőséges 50
évvel gazdagodhasson a Velencei-tavi
Vízisport Szövetség története, és újra lehetőséget adjunk a ﬁataloknak az egészséges életre, a sportolásra – zárta felszólalását L. Simon.

A BIKATARTÓK ÉRDEKÉBEN INTERPELLÁLT L. SIMON
L. Simon László, a körzet országgyűlési képviselője interpellációt nyújtott be az
agrártámogatási rendszer kérdésében.

– Választókörzetemben több bikatartó gazdálkodó jelezte, legutóbb az előszállási fogadóórámon, hogy igazságtalannak tartják a jelenleg hatályos támogatási rendszert.
Van olyan gazda, aki az állatállományának a fele után sem kap támogatást, míg egyes
üzemek jóval több állat után kapnak, mint amennyivel rendelkeznek – kezdte hozzászólását L. Simon.
Majd így folytatta: 2004–2006 között a támogatásokat termeléshez kötötten vehették igénybe a gazdálkodók, tehát a tényleges állattartás, a tényleges termelés után
járt a támogatás. A támogatási rendszer 2007-ben változott meg. A vonatkozó FVMrendelet alapján egyes támogatások folyósítása a termeléstől elválasztva, úgynevezett
történelmi bázis alapján történik. Tudomásom szerint az érintett támogatások a következők: a hízottbika-tartás, a tejtermelés, az anyatehéntartás, az extenziﬁkációs
szarvasmarhatartás, a kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás,
egyes szántóföldi növények termesztése.
– Tisztelt Államtitkár Úr! A fentiek alapján kérdezem öntől, mit kíván tenni a tárca ennek a helyzetnek a kezelése érdekében – kérdezte Czerván Györgytől, a Vidékfejlesztési Minisztériumi államtitkárától L. Simon László.
Az államtitkár válaszában kifejtette, hogy a 2003-as luxemburgi reform, illetve a
közös agrárpolitika 2008-as úgynevezett egészségügyi felülvizsgálata után az EU-ban
ma már csak nagyon szűk körben lehet termeléshez kötött támogatásokat nyújtani.
Ilyen az anyatehén-támogatás, az anyajuh-támogatás 50 százaléka és a teljes közvetlen támogatási boríték 3,5 százaléka tetszőleges ágazatokban, de szigorú megkötésekkel. Ezt a lehetőséget Magyarország jelenleg a tejágazat támogatására használja ki.
– Több jogcímnél, így többek között a hízottbika-jogcímnél vagy a kvótaalapú
tejtámogatásnál a Bizottságnak felvetettük a termeléshez kötés lehetőségét. Ezektől
a kérésektől a Bizottság sajnos a legtöbb jogcím esetében határozottan elzárkózott.
Leszögezték, hogy ugyanabban a rendszerben egy, a termeléstől már elválasztott
támogatást nem lehet ismét termeléshez kötni. E szigorú kötöttségeket olyan támogatási jogcímek kialakításával lehet részben ellensúlyozni, amelyek hatásukban
a termelést ösztönzik, de jogilag mégsem tekintendők termeléshez kötött támogatásnak. Ilyenek például az egyes állatjóléti, agrár-környezetvédelmi vagy szerkezetátalakítási, foglalkoztatási támogatások. Mindezek ismeretében a támogatási rendszer érdemi átalakítása 2013-ig minden igyekezetünk és jobbító szándékunk ellenére nem lehetséges. Elmondható, hogy a közös agrárpolitika 2013 utáni jövőjének alakításakor Magyarország számára az egyik legfontosabb célkitűzés a termeléshez valamilyen kapcsolódó támogatások körének bővítése vagy legalább a további csökkenés elkerülése. A közös agrárpolitika jövőjéről szóló, nagy többséggel elfogadott elnökségi következtetésünk tartalmaz is ilyen értelmű állásfoglalást – mondta el válaszában az államtitkár.

Velencei-tavi LÁTÓSZÖG, új folyam (III. évfolyam), 2. szám, kiadja a Fejér Média Kft.,
felelős szerkesztő: Somogyiné Potsubay Zsóﬁa, web: www.latoszog.hu, e-mail: info@latoszog.hu

5
latoszog_2011_december.indd 5

2011.12.09. 12:53:13

látószög

2011. DECEMBER

Az agárdi Mészáros András újabb
nemzetközi díjat nyert
Természetfotózásban a világ élvonalába tartoznak a magyar fotósok. Októberben
adták át Az év természetfotósa díjat Londonban a Natural History Museumban,
és a száz legjobb természetfotós közt három magyar ﬁatalember is jelen volt.
Egyikük az agárdi Mészáros András, aki két éve kategóriájában a harmatcseppből
szomját oltó hangyával nyerte el Az év természetfotósa címet. A pályázati kiírásra az
idén 40 ezer fotó érkezett a világ 95 országából: a száz legjobb közé bekerült Mészáros András nyolc beküldött képéből az egyik, amelynek a Légyott címet adta volna, de a fordítás miatt végül a kép címe Dolce vita lett.
Forrás: fmh.hu

A nemzeti emlékhelyek közt Pákozd is

2011. november 7-én a Magyar Országgyűlés megszavazta a kulturális örökség
védelméről szóló törvény átfogó módosítását a nemzeti emlékhely státusz bevezetéséről.

A tíz nemzeti emlékhely közé – körzetünk képviselőjének, L. Simon Lászlónak a módosító javaslatára – bekerült a Pákozdi Katonai Emlékpark is, így
Mohács, Ópusztaszer, a Hősök tere, a
fehérvári Romkert és más emlékhelyek
mellett a pákozdi csata helyszíne, a magyar honvédség történelmi panteonja is
különös védettségre és külön támogatásra lesz jogosult.
A parlamenti zárószavazást a páholyból
követte ﬁgyelemmel dr. Görög István ezredes, az emlékpark vezetője is. Az emlékhely webcíme: www.kempp.hu

Új toronysisak
a Kápolnásnyéki
református templomon
Az 1812-ben épült kápolnásnyéki református templomnak 1945-ben sérült meg
a tornya. Az épen maradt részt toronysisak-helyettesítő pala „kupak”-kal fedték be. A kápolnásnyéki reformátusoknak 66 évig kellett várniuk a november
végi örömteli eseményre, mikor is az elmúlt hetekben készült új, rézlemezzel fedett toronysisakot a helyére emelte a daru,
mellyel az eddig 24 méteres torony immár 33 méter magas lett. Az ünnepélyes
alkalmon részt vett a Vértesaljai Református Egyházmegye elnöksége (Agyagási István esperes és Keresztes Sándor egyházmegyei gondnok), valamint a környékbeli lelkipásztorok.
(Gárdonyi Református Hírek)

Két keréken a tó körül
Kormánydöntés született, amely szerint
kiemelt állami fejlesztéssé minősítettek
három kerékpárút-fejlesztést, így a Duna
menti kerékpárútvonal (Rajkától Budapesten át Mohácsig), a Balaton körüli, valamint a Budapestet a Balatonnal összekötő kerékpárút-hálózat fejlesztését. A kormány további fejlesztési tervek kidolgozására ad megbízást, így a Bodrog-Tisza
menti, a Velencei-tó körüli, a Budapestet
az etyeki borvidékkel összekötő kerékpárutat, valamint a „Vasfüggöny” névre hallgató, a nyugati határszélen húzódó kerékpárutat fejleszthetik.
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Templomfelújításra gyűjtenek Pákozdon
Takács János, Pákozd polgármestere felhívást tett közzé a segíteni szándékozóknak a római katolikus templom felújítása érdekében. A templom a faluközpont
kiemelkedő építménye, mely három szakaszban épült. Első magja a XIII. században, majd a toronyépület a XVIII. században készült. Ezt egészítették ki a XX.
század elején, és vált teljessé az itt élő
katolikus közösség számára.

Az eltelt évszázadok, „az egyházak
sorsát jelentősen
befolyásoló ideológiai változások”, a
közösség anyagi lehetőségei egyaránt meghatározták a templom épületének állagát. Ezért jelenleg már
olyan helyzetben van az építmény, hogy
szükségessé vált annak egy nagyobb mértékű felújítása.
Ennek pénzügyi lehetőségét a közeljövőben megjelenő európai uniós pályázati kiírás teremtheti meg. Ahhoz azonban, hogy
a pályázat leadására a helyi r. k. egyházközösségnek lehetősége legyen, szükséges a
felújítási tervek, és engedélyek beszerzése.

L. Simon László 2012
tavaszi országgyűlési
képviselő fogadóórái
1. fogadóóra: BARACS
– Önkormányzati Hivatal
2012. február 17. (péntek) 9-11 óra
2. fogadóóra: SUKORÓ
– Önkormányzati Hivatal
2012. március 2. (péntek) 9-11 óra
3. fogadóóra: ADONY
– Önkormányzati Hivatal
2012. március 9. (péntek) 9-11 óra

Képünk illusztáció
Mivel az egyházközösség pénzügyi lehetőségei rendkívül csekélyek, ezért Páli
Balázs plébános kezdeményezte a közadakozást a fenti cél megvalósításának anyagi megteremtése érdekében. Ezt a nemes
célt felkarolva Takács János polgármester
is felhívást tett közzé a közadakozásra.
A támogatást Pákozd RK Egyházközössége részére, „Templom felújítás”
megjegyzéssel a 11101002-7501364036000001 számú számlára lehet utalni,
vagy csekken feladni.

4. fogadóóra: KULCS
– Önkormányzati Hivatal
2012. március 23. (péntek) 9-11 óra
5. fogadóóra: GÁRDONY
– Önkormányzati Hivatal
2012. április 6. (péntek) 9-11 óra
6. fogadóóra: KISAPOSTAG
– Önkormányzati Hivatal
2012. április 20. (péntek) 9-11 óra
Szeretettel várunk mindenkit!

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BOR AI
2011-ES PALACKOS KÍNÁLAT:

ZÖLDIKE 2011

(Zöld veltelini) minèségi száraz fehérbor

BÖLÖMBIKA 2011

(Tramini) minèségi száraz fehérbor

BILLEGETç CANKÓ 2011
(Olaszrizling) minèségi száraz fehérbor

ROZSDÁS CSUK 2011
(Cabernet franc rosé)
minèségi száraz rosébor

PIROSLÁBÚ CANKÓ 2011
(Cabernet franc)
minèségi száraz vörösbor

ipsslnl{
sln
nl{
jhur
jh
hur
¢ ª¡¡
ª ¡¡
¡¡

}yzên
z
zên
n t
¢ª
ª¡
¡¡

VÖRÖS GÉM 2011

(Cabernet Sauvignon barrique)
minèségi száraz vörösbor
Pincészetünkben kedvezménnyel
vásárolhatják meg a palackos borokat.
Ugyanitt vásárolhat kiváló minèségé
folyó borokat is.

L. Simon Pincészet

A borokat termelte és palackozta a Simon és Simon Kft., 2484 Agárd, Bikavölgyi út 2.
www.lsimon.hu • www.simonessimon.hu • tel.: (22) 570-085 • fax: (22) 570-086 • e-mail: ugyvezeto@simonessimon.hu
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