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Emlékoszlopok az aradi
vértanúk tiszteletére
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Emlékműavató ünnepségre került sor október 6-án Pákozdon, a mészeg-hegyi katonai
onai
di
emlékhelyen. Az 1849. október 6-án kivégzett mártír miniszterelnök és a 13 aradi
ság.
vértanú tiszteletére 14 emlékoszlopot állított a Pákozdi Katonai Emlékhely Bizottság.

Mártírok Emlékművét, a 14
kopjafát az 1848. szeptember
29-i pákozdi csata emlékére
emelt obeliszk közelében állították föl.
A kopjafák Csibi László fafaragó mester,
az oszlopokon elhelyezett emlékplakettek
Világhi Árpád szobrászművész munkái.
Az emlékműavatáson részt vett Szekeres Imre honvédelmi miniszter; Tömböl
László vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke; Benkő Tibor altábornagy,
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság
parancsnoka; Warvasovszky Tihamér,
Székesfehérvár polgármestere; Ecsődi
László, a térség országgyűlési képviselője;
Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés
alelnöke és Orgovány István, a Pákozdi
Katonai Emlékhely Bizottság elnöke. Az
ünnepségen beszédet mondott Takács János, Pákozd polgármestere. Beszédében
elmondta, hogy Pákozd a magyarok szabadságszeretetének központja, hiszen a
Mészeg-hegyen zajló fejlesztés után a te-

E

Fotó: Bíró András

A

Balsay István, a megyei közgyűlés
alelnöke és Takács János, Pákozd
polgármestere koszorút helyez el
az emlékműnél.
rület a Magyar Honvédelem szakrális helye lesz, ahol 1848-tól napjainkig minden
hős katona előtt leróhatjuk kegyeletünket.
– Az emlékhely, ahol állunk, sorstragédiáink szimbóluma. A tizenhárom tábornok

Világsiker
a Velencei-tó
partjáról
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és a vértanú miniszterelnök szimbolizálja
a magyarság szabadságszeretetét – mondta
a polgármester. A beszéd elhangzása után
Bánﬀy György színművész olvasott fel
részleteket az Aradon kivégzett 13 tábornok búcsúleveleiből, majd Katona Tamás történész elevenítette fel a 160 évvel
ezelőtt történteket. – Egy olyan nemzeti
egység állt a szabadságküzdelem mellé,
amit nem megrendeltek, hanem önmagától alakult ki. Ahhoz, hogy ezen Bécs
úrrá tudjon lenni, szövetségeseket kellett
fogadnia. Az orosz katonai túlerő fojtotta
meg a magyar szabadságküzdelmet. Nem
Ferenc József előtt tettük le a fegyvert, hanem az oroszok előtt. Éppen ezért nem
hiteles azt állítani, hogy a magyar szabadságharcot leverték. Az elbukott. Addig
harcoltunk, amíg bírtunk! – mondta a
történész.
– H. T.
Mészáros András
díjnyertes fotója

Frissítő esőcsepp című képével a Fejér
megyei Agárdon lakó, fotói legnagyobb
részét a Velencei-tó környékén készítő
Mészáros András lett az egyik nyertese
a Veolia Environnement Az év természetfotósa világpályázatának.

A fotós a képpel a „Viselkedés: egyéb állatok” kategóriában hódította el az első helyet.
Ebben a kategóriában azon képek szálltak
versenybe, melyeken az emlősökön és ma-

darakon kívüli állatok lenyűgöző vagy ritkán
látható viselkedése került lencsevégre. A díjnyertes képen Mészáros András egy eső után
örökítette meg, amint egy vöröshangya vizet

RENDHAGYÓ ÉNEKÓRÁK
PUSZTASZABOLCSON

AZ ’56-OS FORRADALOMRA
EMLÉKEZTEK

Egészen közelrõl
ismerhették meg
a diákok a római
katolikus templom
mûemlék orgonáját Marosvári Péter
orgonamûvész és
zenetanár közremûködésével. – 2. oldal

Több településen
is tartottak ünnepi
megemlékezéseket az
1956-os forradalom
és szabadságharc
évfordulóján. Munkatársaink Mezõfalván,
Kulcson és Velencén jártak. –2. oldal
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szív egy mályvasziromra hullott esőcseppből.
A pályázat díjátadójára a londoni Természettudományi Múzeumban került sor,
ahol a kiállítást is rendezték.
– H. T.

HÁLAADÁS ÉS BORÜNNEP
ADONYBAN
Minden év õszén a
Szõlõhegyen lévõ Orbán-kápolnánál tartják
az õszi hálaadást és az
új bor ünnepét az
adonyi szõlõ- és
borosgazdák. – 3. oldal

2009.11.04. 18:21:16

Rendhagyó
Pályázatokból
énekórák
Pusztaszabolcson szépítik a falut
Besnyő

Ebben a hónapban a Szabolcs Vezér
Gimnázium és a Kulturális Értékmentő
Egyesület rendhagyó ﬁzika- és énekórákat szervezett a középiskolás diákok
számára. A római katolikus templom
műemlék orgonáját egészen közelről ismerhették meg Marosvári Péter orgonaművész és zenetanár közreműködésével.

z óra keretében a hangtani
szabályok felelevenítésén túl
élőben megtapasztalhatták az
orgonahang keletkezését, a felhangok és
rezgésszámok összefüggését, de közelről
láthatták a síptípusok közti különbségeket
is. Emellett a művész-tanár úr beavatta a
gyerekeket a hangszer fejlődésének történetébe az ókortól egészen napjainkig,
és szó esett arról is, mi volt a története,
és miben rejlik a pusztaszabolcsi orgona
különlegessége. Meghallgathatták, milyen különbség van a hangszer hangzásában, ha lentről hallgatjuk, és hogyan
hallja fent a karzaton a művész, miközben játszik. A bátrabbak az óra végén
maguk is kipróbálhatták, hogyan szólal
meg a hangszer, milyen különbség van a
regiszterek hangzása között, hogy könynyű-e a pedálon játszani.

A

Marosvári Péter
a diákok körében
Marosvári Péter székesfehérvári orgonaművész a nyáron adott nagysikerű koncertet Pusztaszabolcson. A közönségtalálkozón mesélte el ﬁnnországi élményeit
a diákoknak szervezett hangszerbemutatókról. Az egyesület ekkor kérte fel arra,
hogy a pusztaszabolcsi gyerekek számára
is tartson ilyen bemutatót, így hozva közelebb mind a műemlék hangszert, mind
pedig a komolyzenét a diákokhoz. Az órák
sikerét látva tervezik, hogy tavasszal folytatják a sorozatot, és amennyiben más iskolák is érdeklődnek, szívesen kiterjesztik
a programot. – CSÁNYINÉ PERGEL ANDREA

Velencei-tavi LÁTÓSZÖG, Új folyam
(I. évfolyam), 3. szám, Kiadja a Fejér Média Kft., Felelős szerkesztő: Kiss Éva, web:
www.latoszog.hu, e-mail: info@latoszog.hu
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tésének cseréje folyamatban van – tájékoztatott Gémesiné Fejes Zsuzsanna.
A közterületekre és az intézmények udvarába 20 darab pad, szemetesek, virágláKizárólag pályázati pénzből tudunk fejlesz- dák és rengeteg virág került kihelyezésre
teni, de csak olyan pályázatokon indulunk, 2,4 millió forintból. Nemrégiben elkezahol az önerő nem haladja meg a 30 dődött a kompetencia alapú oktatás beveszázalékot – nyilatkozta lapunknak Gémesiné zetése az iskolában és az óvodában. Ennek
keretében az eszközpark is jelentősen moFejes Zsuzsanna, Besnyő polgármestere. Így
dernizálódott: LCD-tévéket, fénymásolót,
aztán az elmúlt egy-két évben a pályázatokra
nyomtatót, DVD-lejátszókat, fényképezőkoncentráltak, aminek eredményei szem-mel gépeket, laptopokat szereztek be. A védőláthatóak a településen.
nővel közös pályázaton pedig több százezer
forintos hallásvizsgáló készülék meg– Minden intézményünk elég rossz
vásárlására nyílt lehetőség.
állapotban volt, amikor két évvel
– Nem dőlünk hátra, vannak
ezelőtt polgármesterré választotbeadott, de még döntés előtt álló
tak, ezért elsősorban ezen szepályázataink. Játszóteret építerettünk volna változtatni. Idén
nénk, a sportpálya kerítését és az
– 12,8 millió forint összköltöltöző külső felújítását is szeretséggel – elkészült az óvoda teljes
nénk elvégezni pályázati fortetőszerkezetének felújítása,
rásból. Műfüves pályát
továbbá kicseréltük a külépítenénk, utcanév- és
ső nyílászárókat és akaköszöntőtáblákra, kandálymentesítettünk is.
deláberekre is próbáMegújult az iskola előtti
lunk pénzt szerezni –
tér, ugyanez történt a
tette hozzá Gémesiné
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármesteri hivatal
Fejes Zsuzsanna.
Besnyő polgármestere
előtt is. A hivatal kerí– Sz. B.

KULCSON FÁKLYÁS FELVONULÁSSAL EMLÉKEZTEK

1956

Az ’56-os forradalomra emlékeztek
Több településen is tartottak ünnepi megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. Munkatársaink Kulcson, Mezőfalván és Velencén jártak.

MEGEMLÉKEZÉS MEZŐFALVÁN

L. SIMON LÁSZLÓ MEGYEI KÉPVISELŐ 1000 ÉVES
VÁRMEGYE EMLÉKÉRMET AD ÁT SOLYMOSY JÓZSEFNEK
A VELENCEI POLGÁROK ’56-OS MEGEMLÉKEZÉSÉN.
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Minden év őszén a Szőlőhegyen lévő Orbán-kápolnánál tartják az őszi hálaadást és az új bor ünnepét az adonyi szőlős- és
borosgazdák. Az október harmadik hétvégéjén tartott ünnepen a
gazdák a présházaik előtt várták az érdeklődőket, de természetesen nem mulasztották el megkóstolni gazdatársaik új borát sem.

CSOMBÓK
PÁL

SOMOGYI
BALÁZS
TÓTH ISTVÁN

EU-s pályázatok
önkormányzati „Látószögbõl”
Véleményem szerint a 2006-os parlamenti választások egyik fő tétje az
volt, hogy kik, mely pártok oszthatják el a következő években az országba érkező több ezer milliárdos uniós forrást. A voksolást az MSZPSZDSZ koalíció nyerte. Így aztán a pénzosztás a Gyurcsány-kormány
történelmi lehetősége – és ezzel együtt járó felelőssége – lett.
A források felhasználását döntően befolyásolták az uniós megkötések és a kormány által a nemzet elé állított jövőkép. Ez utóbbi területen ma is hiányérzetünk van. A pályázatokat kiíró, segítő,
elbíráló, valamint a nyertes pályázatokat ﬁnanszírozó és ellenőrző
szervezetek felállítása és működtetése is óriási feladat volt. Több
ezer munkakörre kellett megtalálni az alkalmas embereket.
Az első ciklus (2007–2008) eleve késéssel megjelent pályázatai
óriási kihívások elé állították a 2006 őszén megválasztott települési
önkormányzatokat. Mire pályázzunk? A több száz jelentkező pályázatíró társaság közül kikkel dolgozzunk? Honnan lesz önrészünk?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések sorakoztak, ezekre kellett megtalálnunk a helyes válaszokat.
A banki hitel fedezetéhez szükséges ingatlanvagyonnal rendelkező önkormányzatok, köztük Gárdony is kötvénykibocsátásokkal teremtették meg a pályázatokhoz szükséges önrészt. Az előző években
már elszegényített, 2007-től egyre jelentősebb elvonásokkal sújtott
települések hitel nélkül nem tudtak volna pályázni. 2008 nyarára
a válság tünetei – befektetők visszavonulása több területről – Gárdonyban is jól érzékelhetővé váltak. Legyengült gazdaságú, erkölcsi
válság sújtotta országunkat a pénzügyi világválság megroppantotta.
A 2007. évben beadott pályázatokat kisebb-nagyobb csúszásokkal elbírálták. A 2008. év végén pályázatot nyert önkormányzatok
már egy egészen más gazdasági, pénzügyi környezetben örülhettek
sikereiknek. A 2007-ben, a pályázat készítésekor kalkulált árak az
ismert okok miatt (forintgyengülés, ÁFA-emelés) köszönőviszonyban sincsenek a 2009-ben kiírt közbeszerzési eljárások eredményeként kapott árakkal. Az önkormányzatok nagyobb része még vállalta
az újabb kiadásokat, de már egyre gyakrabban fordult elő, hogy a
nyertesek a felsorolt okok miatt lemondtak sikeres pályázataik megvalósításáról, azaz nem kötöttek szerződést.
A kerék forog tovább, megjelentek a 2009–2010-es pályázatok is. Egyre kisebb azon önkormányzatok száma, melyek még képesek önerő biztosítására. Nagy bánatomra ebben az évben több
jó pályázati lehetőségről mi is kénytelenek voltunk lemondani.
A 2010. évi költségvetési törvénytervezet sarokszámai pedig még az
igazán tehetős önkormányzatokat is elgondolkodásra késztetik.
Az EU fejlesztésekre szánt forrásai több ország gazdaságának
(Spanyolország, Görögország, Portugália, Írország stb.) óriási
lökést adtak. Ezt valamennyien láthatjuk. Sajnos hazánk – balszerencsénkre – pontosan a válsággal sújtott években kapta ezt a
történelmi lehetőséget. A napokban megjelent statisztikák szerint
– időarányosan – az EU-s források elenyésző részét tudtuk lehívni.
Így elesünk országunk szebbé, gazdagabbá, élhetőbbé és versenyképesebbé tételének lehetőségétől.
– TÓTH ISTVÁN, Gárdony polgármestere

MATI KÁROLY, A VELENCEI ÉS
KRÁL ISTVÁN, AZ ADONYI BORREND
NAGYMESTERE

BOLDOG JÓZSEF ÉS FIAI, ZOLTÁN ÉS
TAMÁS AZ ADONYI SZENT ORBÁN KÁPOLNA FELDÍSZÍTETT BEJÁRATA ELŐTT.
AZ ADONYI SZŐLŐHEGY NEVEZETES
KÁPOLNÁJÁT 1811-BEN ÉPÍTETTÉK.

Bárki kerülhet hasonló helyzetbe

Ügyfélközpontúság, merre vagy?
Az alábbi történet nem a képzelet szüleménye, egyik – neve elhallgatását kérő – olvasónkkal történt, történik az eset. A hölgy
2007-ben vett fel svájci frank alapú jelzálogkölcsönt, amelyet
a tulajdonukban lévő családi házra terhelt a pénzintézet.
– Az első időkben semmi gond nem volt, aztán a következő év
közepén elvesztettem a munkahelyemet. Ezt azonnal jeleztem a
bank felé, s kértem, módosítsunk a futamidőn annak érdekében,
hogy kevesebb legyen a havi törlesztőrészlet a nehéz helyzetben.
A történet innentől kezdve vett érdekes fordulatot – mesélte az
érintett, aki tartósan beteg gyereket nevel, és párja sincs tökéletes
egészségügyi állapotban.
A pénzintézet munkatársai semmiféle rugalmasságot nem
tanúsítottak, lekezelően beszéltek ügyfelükkel. Aztán idén nyáron egyszer csak megjelentek a házban, fotózni szerettek volna,
mondván, a ház eladósorba kerül.
– Közölték, hogy egyikük megveszi a házat a tartozásért cserébe, amely körülbelül negyede a ház piaci értékének. Legutóbb már afelől érdeklődött az „úr”, hogy havonta menynyi albérleti díjat tudunk ﬁzetni, amennyiben tulajdonába
kerül a házunk. Beszéltem ügyvéddel is, aki megnyugtatott,
hogy ez nem ilyen egyszerű. Ennek ellenére folyamatos rettegésben élünk, sohasem tudhatjuk, mikor veszik el a fejünk
fölül a fedelet – mesélte a hitelfelvevő, aki azóta is rendszeresen törleszti adósságát, kisebb-nagyobb összegeket átutalva a
banknak. Mint mondta, a tartozás tényét elismeri, de az, hogy
emberszámba sem veszik, felháborítja: „a megbízhatóság, a
gyorsaság, a diszkréció, az ügyfélközpontúság és a nemzetközi
színvonalú szolgáltatás nem itt kezdődik”.
– Amíg ilyenek megtörténhetnek, addig nem lesz rend az országban. A kisemberek ki vannak téve mindenféle „támadásnak”,
és a törvények sem védik meg őket. A problémát szeretnénk megoldani, de ehhez a másik fél jóindulata is kell – hangsúlyozta a
hölgy, aki történetét azért osztotta meg velünk, hogy mások okuljanak belőle, és ne essenek hasonló csapdába.
– SZ. B.
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King’s City
A sajtó szinte naponta cikkezik a Velenceitó északi partjára tervezett kaszinóvárosról.
Az első novemberi parlamenti ülésen CserPalkovics András arról kérdezte a kormányfőt, hogy miért kap még mindig kormányzati
támogatást a befektetés, miközben szabálytalanságok kerültek napvilágra.

Távirati Iroda tudósításából kiderül, hogy „Bajnai Gordon szerint a mindenkori kormánynak
az a feladata, hogy munkahelyeket teremtsen, általánosságban ezért szoktak beru-

A

Zichyújfalu

Hamarosan
gyógyszertárral
gazdagodnak
Zichyújfalu az idei évben nem pályázott
sem uniós, sem hazai forrásokra, mert
a tavalyról áthúzódó fejlesztések önrészének kiﬁzetése is komoly gondokat
okozott a településnek. Ettől függetlenül
2009-ben sem maradt a község fejlesztések nélkül.
– Tavalyelőtt avattuk fel vadonatúj orvosi
rendelőnket. Tavaly nyertünk rá
pénzt, de csak idén készült el
a kastélytető felújítása, amely
egy vihar során rongálódott
meg. Szintén megvalósult
az Iskola és Móra Ferenc
utcák aszfaltozása, ez öszszesen 13 millió forintba
került. Sajnos kistérségünk nem hátrányos helyzetű,
ami tovább rontja
nyerési esélyeinFüzesiné
ket a különböző
Kolonics Ilona
pályázatokon
Zichyújfalu
– mondta el
polgármestere
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házásokat támogatni. Hangsúlyozta, hogy
a kiemelt nemzetgazdasági beruházás nem
többlet pénzügyi támogatást jelent, hanem
azt, hogy a projekt gyorsabban juthat hozzá
az engedélyekhez.” Az utóbbi hónapokban
számos információ jelent meg a beruházásról. Egy dolgot azonban senki sem vetett
fel, Cser-Palkovics András sem kérdezte
meg a miniszterelnöktől azt, hogy az állam miként vehet még ma is komolyan egy
olyan üzletembert, akinek a hatalmas adótartozását még az adóhatóság is nyilvánosságra hozza. Az APEH mindig közzéteszi a
legnagyobb összeggel tartozók listáját, s a
2009. október 28-án a honlapjukra feltett pdf fájl 197-es sorszámú személye az a
sukorói Mr. Blum, aki a King’s City beruházás egyik résztvevőjeként várt ismertté.
érdeklődésünkre Füzesiné Kolonics Ilona
polgármester.
Nemrégiben készült el a BörgöndPusztaszabolcs vasútvonal teljes rekonstrukciója, amely komoly hatással van az itt
élők mindennapjaira. A középiskolások
nagy többsége ugyanis vonattal jár iskolába, de a munkába járók életét is könnyebbé
teszi.
– Szerencsére nálunk nem lesz vonalbezárás, ami azért nagy könnyebbség.
Vasút nélkül teljesen elzáródnánk a külvilágtól. Sikerült elérni, hogy hétköznap
kétóránként járjanak a vonatok, de sajnos
hétvégén ritkultak a járatok. Ez gondot
jelent azoknak, akik ilyenkor is dolgoznának. Most fogok egyeztetni a felújítást
végző céggel arról, hogy segítsenek az általuk is használt közutak helyreállításában.
Bízom benne, hogy sikerrel járok – emelte ki Füzesiné Kolonics Ilona.
A faluvezető megemlítette még, hogy a
tervek szerint december 1-jétől ﬁókgyógyszertár is működik majd a településen.
Eddig mindenki kénytelen volt Gárdonyba járni gyógyszerért, ezért is volt régi
igény, hogy saját patikája legyen a falunak.
Mindez úgy fog teljesülni, hogy a gárdonyi Balzsam Patika a volt orvosi rendelő
helyén nyitja meg zichyújfalui gyógyszertárát a faluvezetés hathatós közreműködése révén.
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A lista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan
fennálló, 10 millió forintot meghaladó
adótartozással rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók nevét és címét
tartalmazza.
Több hírforrás szerint a sukorói King’s
City szórakoztató-komplexum befektetője
azt kéri, hogy amennyiben bárkinek olyan
dokumentum van a birtokában, „amely az
ő törvénytisztelő magatartásának ellentmond, úgy azt az illető haladéktalanul hozza nyilvánosságra”.
Ezt nem más, mint a magyar adóhatóság tette meg. Olyan jó volna, ha ezek
után valaki, mondjuk maga a miniszterelnök megmagyarázná, miként lehet komoly partnernek tekinteni egy több mint
10 millió forint adóval tartozó magánszemélyt, miközben az egyszerű magyar állampolgárokat pár ezer forintnyi adótartozás
miatt „kiüldözik” a világból, a minimális
adótartozással rendelkező
cégeket vagy társadalmi
szervezeteket pedig kizárják a közpénzeket elosztó
pályázatokból.
– L. SIMON LÁSZLÓ
A teljes cikk a www.jobbklikk.hu
oldalon olvasható

Vendel-nap
és Magyarok
Vására Kulcson
Vendel-napi vásárra került sor október
19-én Kulcson, a Magyarok Szövetségének dunaújvárosi csoportja, a Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület és a SZEM
Baráti Kör Egyesület rendezésében.
A juhászok patrónusának tartott Szent
Vendel tiszteletére az ország számos helyén tartanak búcsút, s az idén a kulcsiak
beálltak e sorba. Ennek megfelelően nem
hiányozhattak a juhász mesterség eszközei, de volt hagyományőrző kézművesség
és íjászbemutató is. Az árusok portékái
mellett népi gyógyítók, valamint a kulcsi általános iskolában számos érdekes
és értékes árucikk kínálta magát, például
kékfestő textíliák, homoktövis termékek,
kézműves mézeskalácsok, sőt mangalicaszalonnák, de megízlelhető volt a zöldhagymás kecskesajt is. A színpadon pedig
versek, népdalok hangzottak el, délben
imádság, majd a Himnusz és a Székely
himnusz dallamai csendültek fel. Nem
csoda hát, hogy rengetegen keresték fel a
Duna-menti kis falut e napon, s töltődtek fel lélekben és testben, a Magyarok
Vásárában.
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