
díjat, alapítása óta tizedszer ítél-
ték oda, s az idén a pusztaszabolcsi 
karitász tagjaként érdemelte ki Olga 

néni, aki másfél évtizede önkéntes a közcélú 
humanitárius feladatokat ellátó Katolikus 
Karitász pusztaszabolcsi csoportjában. 

Madaras Olga a pusztaszabolcsi ön-
kormányzat szociális bizottságának külső 
szakértője, tíz éve vezeti Székesfehérváron 
a karitász nyugdíjasklubját, valamint részt 
vesz a Fejér megyei Tordason működő in-
tézetben élő értelmi fogyatékos fi atalok ke-
resztségre való felkészítésében.

A díjazott Pálff y Katalin szobrászművész 
alkotásán kívül megkapta a Szent Erzsébet 
emléke elnevezésű rózsafajta töveit, az úgy-
nevezett Szent Erzsébet kenyérét, valamint 
egy bélyegív bekeretezett díszpéldányát. Az 
MKPK által 1999-ben alapított, az Árpád-
házi szent legendájára utaló kitüntetés „az 
irgalmasság és a szolgáló szeretet erényének 
hangsúlyozására és a díjazottak személyes 
példájának elismerésére szolgál”.

A kitüntetés átadását követően a díja-
zottat november 24-én, a pusztaszabolcsi 
Boldogasszony Közösségi Házban köszön-
tötték a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesü-
let szervezésében megtartott jótékonysági 
műsor előtt. A rendezvényen Müller Zsó-
fi  színművésznő Ady-estjét élvezhették a 
pusztaszabolcsi polgárok. A jótékonysági 
estet követően beszélgettünk Olga nénivel 
a díjról és az életpályájáról.

– Nagyon nagy öröm és meglepetés volt 
a díj, mert nem gondoltam volna, hogy egy 
ilyen egyszerű falusi nőt egy ilyen jelentős díj-
jal kitüntetnek. Csak a megtiszteltetés hang-
ján tudok szólni. Az ember nem vár a segítsé-
géért köszönetet vagy kitüntetést, de nagyon 
jól esik, ha mégis elismerik a munkáját.

– Miként értékeli ezt az elismerést?
– Mindenképpen az életpályám bete-

tőzéseként. Emlékezetes, nagy ünnepség 

Méltó elismerés az évtizedes szolgálatért cserébe

Madaras Olga kapta Szent 
Erzsébet Rózsáját
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a pusztaszabolcsi Hajdó Györgyné 
Madaras Olgát találta a legméltóbbnak a Szent Erzsébet Rózsája kitüntetésre a 
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász ajánlása alapján. A rangos elismerést 2009. 
november 22-én adta át Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke, a budapesti Ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban.

LÁZAS KÉSZÜLÕDÉS 
AZ ÉVFORDULÓRA 

Beloiannisz jövõre 
ünnepli alapításának 
hatvanadik évfor-
dulóját. A falu máig 
a magyar és a görög 
nemzet barátságának 
a szimbóluma. 

 – 2. oldal

NAGYKARÁCSONY, 
A MIKULÁS HAZÁJA

A Fejér megye déli 
részén elterülõ 
Nagykarácsony élete 
november közepe és 
december vége között 
nem a megszokott 
kerékvágásban halad.

   – 3. oldal

A KITÖRÉST AZ IDEGEN-
FORGALOM JELENTENÉ

Nadapon az elmúlt 
esztendõkben komoly 
fejlesztések zajlottak 
a lélekszám növelése 
érdekében. –2. oldal

Évadzáró 
konferencia
Hagyományos szezonzáró, évértékelő ren-
dezvényen vitatták meg tapasztalataikat 
a Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi 
Egyesület konferenciáján a tó környéki pol-
gármesterek, vállalkozók, szakemberek. A 
fórumon a az együtt munkálkodás és a 
közös médiamegjelenés szükségességét is 
hangsúlyozták a résztvevők.

álint György, a Velencei-tavi 
Kistérség Idegenforgalmi Egye-
sület (VEKI) elnöke a rendez-

vény kezdetén úgy fogalmazott, hogy lehe-
tőség van idegenforgalmi célok érdekében 
együtt dolgozni az önkormányzatokkal, 
vállalkozásokkal és civil szervezettekkel, hi-
szen a Velencei-tavat mint desztinációt és 
idegenforgalmi központot, egységben kell 
kezelni. Példaként említette, hogy ebben 
az évben kistérségi összefogásban valósult 
meg a részvétel a Nemzeti vágtán, s már 
harmadik esztendeje folytatják a Velen-
cei-tó kártya programot. Az országos sajtó 

érdeklődését is sikerült felkelteni a főként 
nagycsaládosok által kedvelt „PET palack-
licit” akcióval.

Bodrogai László, a Közép-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóság igazga-
tója arról számolt be, miként valósult meg 
a gyakorlatban az együttműködés a Magyar 
Turizmus Zrt., a VEKI és a helyi vállalko-
zások között, majd arról is beszélt, hogy a 
közelmúltban Pozsonyban egy hét alatt 20 
ezren  látogattak el a Velencei-tó környé-
két bemutató képkiállításra. Szükséges a 
jó szervezési háttér az üdülőszezon idején 
is a szálláshelyek értékesítéséhez, ezért a 
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A Csúcsos-hegy lábainál terül el a csen-
des kis település, Nadap. Az idei év va-
lóban elég csendesnek bizonyult, de az 
elmúlt esztendőkben komoly fejlesztések 
zajlottak: többek között szennyvízcsator-
na épült, megújultak az utak, a templom, 
park és játszótér épült, kibővült az óvo-
da, bevezetésre került az internet és a 
kábeltv-hálózat, új településrészek alakul-
tak ki a lélekszám növelése érdekében.

– Kis falu vagyunk mi-
nimális költségvetéssel. 
Idén csak a legszüksége-
sebb karbantartásokra 
futotta és a település mű-
ködtetésére. Mivel sem-
milyen bevételi forrásunk 

nincs, ezen igyekszünk évek óta változtatni. 
Úgy vélem, az olyan idegenforgalom le-
hetne a kitörési pont, amely környezetba-
rát, tájba illeszkedő és munkahelyet teremt 
helyben, valamint biztos bevételt a falunak. 
Jelentkező akad, de a bürokrácia útvesztő-
iben rendre elakadunk. Három éve küz-
dünk, és még mindig nem értünk a végére 
– mesélte Wagner Péter polgármester.

A község 2006-ban megkapta vagyonke-
zelésre azt a 44 hektáros területet, amelyre 
valamikor a Hungaroringet tervezték. A fe-
lét rögtön Natura 2000-es védelem alá he-
lyezték, vagyis egy kapavágást sem lehet rajta 
megejteni, míg a másik fele mezőgazdasági 
besorolást kapott. A faluvezető megemlí-
tette, hogy a terület megvásárlása a Nemzeti 
Vagyonkezelőtől lehetne a megoldás, de az 
egyéb költségekkel együtt mintegy 150 mil-
lió forintba kerülne. Erre a falunak nincs 
pénze, ezért olyan befektetőt kerestek és 
keresnek, aki ezt indításként vállalni tudja.

– Így aztán nem maradt más lehetősé-
günk, mint küzdeni tovább jövőre is. Bízunk 
benne, hogy 2011-re megvalósulhatnak a fej-
lesztések is a területen, mert ha elfogynak a 
tartalékaink, „önhikis” lesz a település, amit 
nem szeretnék – tette hozzá Wagner Péter. 
A tervek szerint fürdő, szálloda, skanzen, 
mesterségek utcája, görög színház is lenne 
a területen, továbbá egy lovas komplexumot 
valósítana meg a befektető. A Csúcsos-hegy 
hasznosítására is lenne esély, megoldódna 
a közművesítése, és ha kikerülne a Natura 
2000-es védelem alól – ami a polgármester 
szerint ott teljesen indokolatlan –, a befek-
tető visszatelepítené azokat az ősi magyar 
szőlőfajtákat, amelyek a 19. században ki-
pusztultak. Igazi hungarikum lehetne az itt 
készülő bor, ha végre sikerülne a bürokrácia 
lassan őrlő malmait felgyorsítani.  – Sz. B.

Nadap

A kitörést az 
idegenforgalom 
jelentené

görög nyelv oktatásán keresz-
tül nemzedékről nemzedékre 
örökítik át kulturális értékeiket, 
jellegzetes, görögös hagyomá-

nyaikat, mentalitásukat. Az elképzelések 
szerint az évfordulóra valamelyest megújul 
a település, köszönhetően a sikeres pályá-
zatoknak és az anyaország önzetlenségének. 
Rizojanisz Kosztasz polgármester egyedü-
liként mondhatja el Magyarországon, hogy 
az Európai Unió mellett Görögországtól 
is várhat – jóllehet kizárólag fejlesztésre és 
nem működésre – pénzbeli segítséget.

– Idén a görög par-
lament 50 ezer euróval 
támogatta fejlesztési el-
képzeléseinket. Ennek kö-
szönhetően leaszfaltoztuk 
a Zalka Máté utcát, vala-

mint külső hőszigetelést kapott az óvoda. 

Egy alapítványtól másfél millió forintot 
kaptunk, amelyből megújultak az óvodai 
játékok. Szerencsére sok segítséget kapunk 
az anyaországtól, ám mindezek ellenére 
községünk sajnos működési problémákkal 
küzd. Komoly hiteleink vannak és bizony, 
több rászorulót kell szociális segélyekkel 
támogatnunk – mondta érdeklődésünkre 
a település vezetője. Hozzátette, idén már 
kaptak négymillió forintot az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztériumtól, és 
most újra hozzájuk fordultak mint önhibá-
ján kívül nehéz helyzetbe került település.

– Fokozódó gondjaink és működési ne-
hézségeink ellenére folyamatosan keressük 
a pályázati lehetőségeket, és néha sikerül 
támogatást nyernünk. Nemrég a Leader 
III-as tengelyében nyertünk alig kevesebb 
mint 20 millió forintot falumegújításra. 
Felújítjuk belőle a játszóteret, a temető ra-
vatalozóját és a község díszterét. Most adtuk 
be pályázatunkat az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program IV. tengely Leader prog-
ramjában meghirdetett „Hagyományőrző 
vagy nemzetiségi rendezvények támogatása” 
témakörben. A rendezvénysorozat elemei 
lennének: görög nemzeti ünnep (2010. 04. 
10.), emellett, minthogy jövőre lesz Belo-
iannisz 60 éves, 2010. augusztus 20-21-én 
ünnepelnénk meg az évfordulót, és az adott 
év utolsó görög nemzeti ünnepét (2010. 11. 
06.) is szeretnénk méltóképpen megünne-
pelni – hangsúlyozta Rizojanisz Kosztasz.

A tervek szerint a rendezvénysorozaton 
nagyszabású néptánc találkozó, több kiállí-
tás, valamint nyilvánvalóan a mindenki által 
jól ismert görög ételek, italok és vendéglátás 
várják majd az érdeklődőket.  – Sz. B.

Beloiannisz

Lázas készülődés 
az évfordulóra
Beloiannisz jövőre ünnepli alapításának 
hatvanadik évfordulóját. A falu máig 
„görög kolónia”, a Magyarországon élő 
görög diaszpóra, a magyar és a görög 
nemzet barátságának, együttélésének 
szimbóluma, egyben a görög nemzetiségi 
identitás megőrzésének letéteményese. 

Új könyv jelent meg 
a megyénkről
Ezer év öröksége címmel új, Fejér megye 
múltjáról és jelenéről szóló kötet jelent meg. 
A karácsonyi ajándéknak is alkalmas, 
másfélszáz színes képpel illusztrált, kemény-
táblás könyvet megyei képviselőnk, L. Simon 
László szerkesztette.  

Az ezeréves évforduló-
ra megjelent kiadvány a 
megye múltjának és je-
lenének izgalmas pilla-
natait mutatja be. Erdős 
Ferenc a megyei levéltár 
igazgatója a megye törté-
netének legfontosabb ál-
lomásait dolgozta fel ol-

vasmányos, közérthető formában. Demeter 
Zsófi a a megyei múzeum igazgatója a megye 
változó határairól, valamint az egykori hét-
köznapok nehézségeiről és szépségeiről írt 

összefoglalót. A Gárdony történetét tavaly 
könyvben feldolgozó, Dinnyésen élő levél-
táros Vitek Gábor a most megjelent kötet-
ben a vármegye címeres pecsétjének és zász-
lajának a történetét dolgozza fel, valamint 
Erdős Ferenccel közösen bemutatják azok-
nak az egykori főispánoknak az életútját, 
akiknek az egészalakos olajképei a megye-
háza dísztermében láthatók. Gulyás Anita 
Fejér vármegye nemesi felkelő seregének 
jelentőségéről értekezik. A kötetszerkesztő 
L. Simon László írásai pedig lírai vallomások 
a szülőföldről, az ezeréves Fejér megyéről.

A kötetet megyei múzeumnak és a le-
véltárnak az archív képei, valamint a mai 
tájakat, épületeket, szobrokat, embereket 
és a mindennapi élet jeleneteit bemutató 
képmelléklet teszi teljessé, amelyben Ba-
kos Zoltán változatos fényképei, valamint 
Horváth Gábor lenyűgöző légifotói látha-
tóak. A könyv 2500 forintért megvásárol-
ható a megyeházán, vagy megrendelhető a 
takacsistvanne@fejer.hu mailcímen is. – K. Zs.

A
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Rossz volt látni, hogy a jövő lehető-
ségeit teljesen lezáró, a magyar csa-
ládokat és önkormányzatokat meg-
sarcoló költségvetés elfogadásakor 
örültek az MSZP-s képviselők. Azon 
vigadtak, ami a magyar társadalom 
minden tagját súlyos elvonásokkal 
sújtja. Pedig nekik Magyarországot 
kellett volna képviselniük. Ahogy az 
egyéni képviselőknek is saját körzetük 
érdekeit kellett volna képviselniük.

A költségvetési vita folyamán tíz, válasz-
tókerületünket érintő módosító javas-
lat szerepelt a Parlament előtt, köztük 
óvodafelújítás, egészségügyi fejlesztés, 
útfelújítás, védműfelújítás, örökség-
védelem és turizmusfejlesztés. Mind-
mind a választókerületben lakó emberek 
érdeke, a gyermekeik, az egészségük, a 
szabad közlekedésük vagy a munkale-
hetőségiek érdeke. Jelzésértékű, hogy a 
közel 6,7 milliárd összegű tíz javaslatot 
sem a hivatalosan a választókerületért 
felelős képviselő nyújtotta be, hanem 
településükért felelősen gondolkodó, 
helyi polgári képviselők készítették elő. 
De az eredményből látjuk is, hogy miért 
nem az MSZP-s képviselő tette ezt meg. 
Pedig ezek közül jónéhány szerepelt már 
az előző választásokon is ígéretei között, 
például a cikolai út, amelynek felújítását 
már a 2006-os kampányban megígérte. 
Azóta is látjuk, érezzük az el nem vég-
zett munkát. Mind a tíz javaslatot lesö-
pörte az MSZP-s parlamenti többség, a 
javaslatokat viszont szinte kivétel nélkül 
támogatták a polgári és a független kép-
viselők. Maga Ecsődi képviselő úr sem 
állt ki a javaslatok mellett, nem szólalt 
fel értük, ahogy az elmúlt években sem 
tette, többet leszavazott, néhánynál igent 
nyomott tudva azt, hogy párttársai úgyis 
leszavazzák. Nem állt ki értünk. Nekünk, 
a Fejér megyei 4-es választókerületben 
élő közel 70 000 magyar állampolgárnak 
az érdekeinkért bátran kiálló képviselet-
re van végre szükségünk.
  – SOMOGYI BALÁZS,
  Perkáta polgármestere
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A Fejér megye déli részén elterülő Nagyka-
rácsony élete november közepe és december 
vége között nem a megszokott kerékvágásban 
halad. Ebben a másfél hónapban több ezer 
gyermek és szülő fordul meg a településen. 

Mikulásház: A nagykarácsonyi Mikulás-
ház 1995-ben nyitotta meg kapuit, és azóta 
évről évre több ezer gyermeket látnak ven-
dégül. A házban az ide látogató kicsik és 
nagyok személyesen is találkozhatnak a ma-
gyar Mikulással, utána pedig a játszóházban 
vezethetik le fölös energiáikat. Az udvaron 
rénszarvasszán és természetesen rénszar-
vasok teszik még érdekesebbé a látogatást. 

Hétköznaponként óvodás- és iskoláscsoportok, hétvégenként családok látogatják inkább 
a létesítményt. Bővebb információ: www.mikulasfalva.com

Nagykarácsonyi posta: 1992 óta minden évben advent első vasárnapján nyitják meg a 
nagykarácsonyi karácsonyi postát. Itt látják el „Nagykarácsonyon keresztül” bélyegzővel a 
postán feladott ünnepi küldeményeket. 

Betlehem: Ugyancsak advent első vasárnapjától látogatható az ország legnagyobb kül-
téri Betleheme is. A jászol a Nagykarácsonyi Magyarok Nagyasszonya templom tövében 
várja a híveket. Bővebb információ: www.nagykaracsony.com

NAGYKARÁCSONY, A MIKULÁS HAZÁJA

Benedek Fülöpöt, az agrártárca volt köz-
igazgatási államtitkárát december 1-jén 
a pákozdi földügyben bűnösnek találta a 
Heves Megyei Bíróság. Első fokon másfél 
év, 3 évre felfüggesztett börtönre ítélték, 
valamint 3 millió forint pénzbírsággal is 
sújtották.

A vád szerint az államtitkár hivata-
li és eljárási jogait túllépve 2006 elején a 

felügyelete alatt működő hivatalok alkal-
mazottainak közvetlen utasításával és más 
szabálytalan eszközökkel segítette, hogy egy 
pákozdi állami földterület külföldi vállal-
kozói tulajdonba kerüljön.

Pákozdi földügylet

Velencei-tavi LÁTÓSZÖG, új folyam 
(I. évfolyam), 4. szám, Kiadja a Fejér Mé-
dia Kft., felelős szerkesztő: Kiss Éva, web: 
www.latoszog.hu, e-mail: info@latoszog.hu 

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

V É L E M É N Y

TÓTH 
ISTVÁN

CSOMBÓK

PÁLSOMOGYI BALÁZS

Bátor kiállás, avagy 
kell nekünk ilyen 
képviselet?

Áldott karácsonyi 
ünnepeket és békés, 
boldog új évet 
kívánunk!
Kosztolányi Dezső: Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von, 

És zsong az ének áhítatba zöngve… 
Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 
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A Magyar Szocialista Párt és a baloldali kormány
újabb milliókat húz ki az emberek zsebéből!

A FIDESZ tíz olyan fontos módosító indítványt nyújtott be a Parlamentben 

a 2010-es költségvetési törvény vitájában, amelyek a Fejér megye 4-es számú

választókörzetében élők életkörülményein javítottak volna. 

A javaslatok között olyanok is voltak, amelyek megvalósítását hosszú 

évek óta ígéri Ecsődi László MSZP-s országgyűlési képviselő. 
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– A 6209-es (cikolai) út felújítása az M6-os és a 62-es (Pusztaszabolcs és

Szabadegyháza) között (1 milliárd Ft)
– A 7-es főút Velencei-tó környéki déli elkerülőjének megépítése (1 milliárd Ft)
– A kisapostagi partfal védművének kialakítása (750 millió Ft)
– A perkátai vízelvezető rendszer felújítása (600 millió Ft)
– A velencei óvodák felújítása (75 millió Ft)
– A pusztaszabolcsi egészségügyi centrum kialakítása (100 millió Ft)
– A Velence–Sukoró–Pákozd és Velence–Nadap kerékpárút megvalósítása 

(850 millió Ft)

– A perkátai Győry-kastélynak a felújítása (800 millió Ft)
– A Velencei-tó környékének és a déli településeknek kerékpárúttal való össze-

kötése, Velence–Pusztaszabolcs–Adony és Gárdony–Adony között (500 millió Ft)
– A velencei-tavi Cserepes sziget partvédművének rekonsrtukciója (1 milliárd Ft)
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jó fesztivál, a jó program és jó marketing 
nélkülözhetetlen. 

– A vendégéjszakák száma idén kis 
emelkedést mutat, ami a bevételt is növelte 
– mondta Velence polgármester asszonya, 
Oláhné Surányi Ágnes, majd hozzátette, a 
fi zetőképes kereslet kiemelt igényeinek is 
meg kell felelni, ami a szállodai és wellness 
szolgáltatás terén valósulhat meg.

Gárdony város polgármestere, Tóth Ist-
ván arról számolt be, hogy a hazai vendégek 

jellemzően a hosszú hétvégékre, míg a kül-
földiek egy-két hét eltöltésére látogatnak a 
tó környékére. A Nautis szállodának jelentős 
szerepe van a vendégforgalom növekedésében 
– hasonlóan Velencéhez, ahol a Spa Wellness 
központ vonzza a turistákat. A polgármester 
számadatokkal is szolgált: legutóbb a má-
justól augusztusig tartó időszakban közel 35 
ezer vendégéjszakát regisztráltak a települé-
sen, ami az idegenforgalmi adó bevételének 
növekedését is kedvezően befolyásolta.

Az idegenforgalmi és marketing célok 
megvalósítása, valamint a kommuniká-
ciós lehetőségek jobb kihasználása érde-
kében az internet nélkülözhetetlen tech-
nikai eszköz. Erről már Simon János, a 
velenceito.info.hu honlap főszerkesztője 
tájékoztatta a hallgatóságot. 2008. már-
ciusában „debütált” a tó környéki infor-
mációs oldal, és alig két hónap múlva már 
32 ezres látogatói számot értek el. A „PET 
palack-licit” kampány alkalmával közel 11 
ezren keresték fel a honlapot, és hamaro-
san az országos on-line média is felfi gyelt 
rájuk. A tervekről Simon János elmond-
ta, 2010-től a honlapon további fejlesz-
téseket terveznek, ennek része lesz, hogy 
számos rendezvényt élőben közvetítenek, 
és az itt nyaralóknak lehetőségük lesz házi 
videókat is feltölteni a portálra. Az évér-
tékelő konferencia végén a résztvevők vi-
tafórumot rendeztek az elhangzottakról, 
melyet L. Simon László, a megyei önkor-
mányzat képviselője moderált.  – Sz. G.

keretein belül kaptam meg a díjat, sok-sok előkelőség emelte 
az esemény fényét. A Bíboros úr adta át a díjat, de a kalocsai 
és az egri érsek mellett az Állami Számvevőszék elnöke, a Leg-
felsőbb Bíróság elnöke és a szerzetesrendek vezetői is jelen 
voltak, több országgyűlési képviselővel egyetemben.

– Milyen tevékenységekből áll(t) karitásza?
– Másfél évtizede vagyok önkéntes a közcélú humanitárius 

feladatokat ellátó Katolikus Karitász pusztaszabolcsi csoport-
jában. Régebben Budapesten is tevékenykedtem, fogyatékkal 
élőkkel foglalkoztam a Hit és Fény közösség keretein belül. 
Baltási Nándor plébánost is segítettem a helyi karitászcsoport 
megszervezésében. Éveken keresztül segédkeztünk a helyi mál-
tai szeretetszolgálat karácsonyi csomagosztásában, élelmiszert 
gyűjtöttünk a helyi boltosoktól tízóraira a rászoruló gyerme-
keknek. Nyári táborok szervezéséből, napközis étkeztetések 
biztosításából, cserkészek segítéséből is kivettük a részünket, 
de még ma is meglátogatjuk sorstársainkat, az idős embereket, 
illetve a kórházakat. Három hét múlva pedig az egyedülállókat 
kívánjuk megvendégelni egy vacsorával.

– A hivatalos indoklás szerint a szeretet gyakorlásáért kapta az elismerést. 
Mit jelent ez valójában?

– Az MKPK által 1999-ben alapított, az Árpád-házi szent le-
gendájára utaló kitüntetés szó szerinti idézete pontosan fogalmaz: 
„a díj az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényének hangsúlyo-
zására és a díjazottak személyes példájának elismerésére szolgál”.

– Ad-e új lendületet az elismerés, s ha igen, milyen új kihívásokkal folytatja 
tevékenységét?

– Az biztos, hogy újabb impulzusokat ad ez a díj. Termé-
szetesen a szolgálatomat folytatni kívánom, s a legnagyobb 
feladatomnak, célomnak a fi atalok bevonását tekintem, mert 
csak öregek vagyunk a szervezetben, és a még nagyobb lendü-
let reményében elérkezett a fi atalítás ideje.  – Sz.Z.

A díj Pálff y Katalin szobrászművész alkotása, egy 95 mm 
átmérőjű bronzérem, amely előoldalán rózsát ábrázol, hát-
oldalán pedig a következő felirat olvasható: Szent Erzsébet 
rózsája-díj, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Fizetett politikai hirdetés folytatás az 1. oldalról

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Fejér megye 4. számú választókerületi szervezete

Tóth István gárdonyi polgár-

mester, Bodrogai László RMI 

igazgató, Bálint György VEKI 

elnök és L. Simon László 

Madaras Olga kapta Szent Erzsébet Rózsáját

Évadzáró konferencia folytatás az 1. oldalról
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