
RÁCALMÁSI TÖKFESZTIVÁL 
HATODSZOR 

Tökkompozíciók, 
gasztronómiai feszti-
vál, tök- és rácalmási 
ételspecialitások, neves 
borvidékek borai, 
kultúrműsorok és 
kiállítások, kézműves 

műhelyek, játszóház gyönyörű környezet-
ben. Ez várták október első hétvégéjén a 
VI. Rácalmási Tökfesztiválra kilátogató-
kat.  – 2. oldal

DINNYÉSI MIHÁLY-NAPOK
Szent Mihály napja a 
régi magyar kalendá-
riumban jeles napnak 
számított. Ekkor volt 
ugyanis a gazdasági 
év fordulója. A Szent 
György-napkor legelőre 

hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. 
Ezt a hagyományt igyekszik feleleveníteni 
az Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány és a 
Madárdal Alapítvány Dinnyésen.
        – 3. oldal

LECSÓFŐZŐ VERSENY 
PUSZTASZABOLCSON 

2009-ben immáron 
harmadik alkalom-
mal rendezték meg 
a szabolcsi Családi 
Napot. A korábbi évek 
programját egészí-
tették ki a szervezők a 

lecsófőző versennyel. A verseny ötletgaz-
dája Czöndör Mihály volt.
 – 4. oldal

– A kultúra világában köztudottan otthon 
van. Milyen kapcsolatban van az oktatással?

– Egyre szorosabb a kapcsolatom, főleg az-
óta, hogy a megyei Térségi Integrált Szakkép-
zési Központ (TISZK) társulásának elnöke-
ként a megye szakképzésének átalakításában is 
szerepet kaptam. Erről annyit kell tudni, hogy 
a TISZK a szak- és felnőttképzés fejlesztésével 
az állami forrásokat koncentráltan használja 
fel, és igyekszik a munkaerőpiaci keresletre ru-
galmasan reagálni. Ennek megteremtése érde-
kében döntött úgy Dunaújváros Megyei Jogú 
Városának Önkormányzata és Fejér Megye 
Önkormányzata, hogy intézményeinek össze-
fogásával a térségben jelentős munkaerőpiaci 

relevanciával bíró TISZK-et hoz létre. Ez 
összesen tizenkét intézményt jelent Duna-
újvárosban és a megyében, amelyekben kö-
zel ötezren tanulnak majd. Két pályázaton 
(TIOP, TÁMOP) közel egymilliárd forintot 
nyertünk, ennek jelentős része intézményi 
fejlesztésre, további része szakmai progra-
mokra fordítható.

– Van-e rálátása a közoktatás egyéb terüle-
teire?

– Négy gyermekem van, rajtuk keresztül az 
óvodától kezdve az általános iskolán át a nyolc-
osztályos gimnáziumig a közoktatás minden 
területét folyamatosan fi gyelemmel tudom 
követni. Nem mellékesen, hosszú évek óta 
óraadóként dolgozom a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen, így gyakorlatilag elmondható, 
hogy a teljes struktúrát ismerem, annak min-
den hibájával együtt.

– Melyek ezek a hibák?
– Minden szinten komoly problémákat lá-

tok. A rendszerváltáskor túl sok területen li-
beralizáltak: szabaddá tették az iskolaalapítás és 
iskolaválasztás jogát, valamint a tankönyvválasz-
tás jogát. Ez együtt túl sok volt, számos negatív 
következményt élnek meg a fenntartók, a pe-
dagógusok, valamint a gyerekek és a szüleik is. 
Több esetben láthatjuk, hogy egyes település-
vezetők községük várossá válásának érdekében 
középiskolákat alapítottak, teljesen fölöslege-
sen. A csökkenő gyerekszám mellett gomba-
mód szaporodtak az iskolák, ami a minőség 
drasztikus romlásához vezetett, és nem a ver-
senyhelyzettől várható színvonalemelkedéshez. 
Jelenleg mindenki oda íratja a gyerekét, aho-
vá akarja. Ez egyrészről előnyös, másrészről 
rossz. Például növelheti a szegregációt is, amit 

A Szezonális Bűnmegelőzési Központ léte 
nem ismeretlen a Velencei-tó környékén 
élők számára, hiszen már a hatodik éve 
működik. A tapasztalatokról és a térség-
ben végzett közvélemény-kutatás tanulsá-
gos eredményeiről rendeztek tájékoztató 
fórumot Gárdonyban.

A bűnmegelőzési központ létrejöttéről, an-
nak megalakulásról Neubauer Tamás őrnagy, 
a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési 
osztályának vezetője szolgált információkkal. 
Célként olyan programot fogalmaztak meg, 
melynek keretében a turisztikai szezon ide-
jén a Velencei-tó környékén élők és nyaralók 
biztonságát növelhetik. Ez évben összesen tíz-
millió forintot fordítottak a bűnmegelőzési 
központ fejlesztésére. Kiemelt szerepet kaptak 
a bűnmegelőzési feladatok, a rendőr szakkö-
zépiskolások, rendőrtiszti főiskolások fi gyelő 
és járőrszolgálatai, valamint az áldozatvédelmi 
iroda működtetése. Bűnmegelőzési program 
keretében több mint 30 ezer kiadványt osztot-
tak szét. Mindezek mellett három segédmo-
tor-kerékpárt és hat kerékpárt is „bevetettek” a 
strandok és pihenőkörzetek környéki járőrszol-
gálatokhoz. Lehetőségük volt az informatikai és 
számítógépes technika fejlesztésére, digitális 
fényképezőgépek, videokamerák vásárlására is. 

Dr. Sági János rendőr alezredes, a Gárdo-
nyi Rendőrkapitányág vezetője az elmúlt há-
rom hónap nyári, turisztikai szezonja rend-
őri feladatainak végrehajtásáról számolt be 
az újságíróknak. Mint mondta, a kapitányság 

folytatás a 2. oldalon folytatás a 2. oldalon

Zsákutcából 
csak egy 
irányba van 
kiút  
A közoktatás színvonala a rendszervál-
tás óta a túlzott liberalizáció miatt egyre 
inkább süllyed, miközben a rendszer 
anyagi háttere is egyre bizonytalanabb. 
A Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási 
és Kulturális Bizottságának elnökével, 
egyben a Fejér Megyei Szakképzés-
szervezési Társulás elnökével, L. Simon 
Lászlóval beszélgettünk a jelenlegi 
helyzetről, a problémákról.

Legfontosabb 
a közbiztonság 
szavatolása relevanciával bíró TISZK-et hoz létre Ez
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célkitűzései továbbra sem változtak. Legfonto-
sabb a Velencei-tó környékén a közbiztonság 
szavatolása, mind a turisták, mind az ott lakók 
számára. A bűncselekmények, szabálysértések 
visszaszorítása és a halálos kimenetelű közúti 
balesetek elkerülése továbbra is kiemelt cél. 

A gárdonyi rendőrkapitányság létszám-
helyzetéből adódóan a turisztikai szezon ki-
emelt feladatait önállóan nem képes végre-
hajtani, ezért a megye kapitányságairól 7 fő 
tiszthelyettes, a rendészeti iskolákból pedig 
16 fő érkezett a hiányt pótolni – mondta el az 
alezredes, hozzátéve, hogy a nyári szezon ka-
pitányságuk életében mindig kihívást jelent.

Miközben a gépjárműlopások, gépkocsifel-
törések tekintetében jelentős visszaesés fi gyel-
hető meg, a betöréses lopások száma emelkedést 
mutat. Ugyanakkor a kapitány eredményként 
emelte ki, hogy nyomozási szempontból a la-
kásbetöréses ügyek 40 százalékát eredménye-
sen fejezték be. Kedvezőtlen tendencia, hogy 
a halálos balesetek száma kis mértékben emel-
kedett. Elmondta, hogy a nyári hónapok során 
a gárdonyi vízirendészeten 161 szabálysértést 
regisztráltak. Az állampolgárok „vízi fegyelme” 
az említett hónapokban sem javult jelentősen, 
két halálesetet is regisztrált a hatóság. 

Érdekes háttérinformációkkal szolgált Ruff  
Tamás, a közvélemény-kutató intézet képvise-
lője. A szakember elmondta, a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság megbízásából készített 
felmérés során arra voltak kíváncsiak, hogy a 
tó környezetében élők és az idelátogató turis-
ták milyennek ítélik a közbiztonságot, egyút-
tal arra is kérték őket, mondjanak véleményt 
a rendőrök munkájáról. 300 embert kerestek 
meg telefonon július utolsó hetében. A meg-
kérdezettek a rendőrség és a lakosság kapcso-
latát alapvetően jónak ítélték. A válaszadók 68 
százaléka általában jónak nevezte a környék biz-
tonságát. A közvélemény-kutató cég arról is ér-
deklődött, hogyan érintik a tó környéki jelen-
tősebb beruházások, hogyan érintik az ott élők 
mindennapjait? A megkérdezettek 43 száza-
léka úgy véli, a jövendő beruházások nyomán 
közbiztonságuk inkább romlani fog. A Szezo-
nális Bűnmegelőzési Központ működésével 
kapcsolatban is tettek fel kérdéseket a kutatók. 
A válaszokból kiderült, hogy a lakosok harmada 
hallott a központ létezéséről, másik harmada 
pedig úgy vélekedett, hogy jelentős hatással van 
a Velencei-tó környéki biztonságra a központ 
létezése. Ötven százalékuk pedig annak adott 
hangot, hogy a bűncselekmények megelőzésé-
ben kiemelt szerepe van a központnak. – Sz. G.
 

Legfontosabb 
a közbiztonság 
szavatolása

L. Simon László, a Fejér Megyei Közgyűlés Ok-
tatási és Kulturális Bizottságának elnöke ezüst 
Ezeréves Vármegye emlékérmet adott át Orbán 
Viktornak, a Magyar Köztársaság volt miniszterel-
nökének 2009. szeptember 29-én Székesfehérvá-
rott, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent 
István Király Múzeumában, az 1848–49-es kiállí-
tás megnyitója alkalmából.

Rácalmási Tökfesztivál 
hatodszor
Tökkompozíciók, gasztronómi-
ai fesztivál, tök- és rácalmási 
ételspecialitások, neves borvi-
dékek borai, kultúrműsorok 
és kiállítások, kézműves mű-
helyek, tökfaragás, papírme-
rítés, kerámia, játszóház gyö-
nyörű környezetben. Ezek várták 
október első hétvégéjén a VI. 
Rácalmási Tökfesztiválra kilá-
togatókat. A fesztivál az elmúlt 
években a tökfesztiválok so-
rában az ország legnagyobb 
rendezvényévé fejlődött. 

Velencei-tavi LÁTÓSZÖG, Új folyam 
(I. évfolyam), 2. szám, Kiadja a Fejér Mé-
dia Kft., Felelős szerkesztő: Kiss Éva, web: 
www.latoszog.hu, e-mail:info@latoszog.hu 

persze a láthatóan mesterséges integrációval 
nem lehet kezelni. A liberális recept itt is cső-
döt mondott; megnézném, hogy hány vezető 
liberális politikus adja a gyerekét az integráci-
ót erőltető intézmények egyikébe, s nem vala-
melyik menő magániskolába. A tankönyvpiac 
is óriási anomáliákat mutat. Jelen pillanatban 
akkora kínálat van a tankönyvekből, hogy azt 
egy ekkora ország nem bírja el. A közoktatási 
rendszer kuszaságáról (a 4+8-as, 8+4-es, 6+6-
os rendszer egymás mellett éléséről) már ne is 
beszéljünk. Szóval a helyzet tragikus, ezért is 
vélem úgy, hogy normális, egészséges, konzer-
vatív irányba kell terelni a közoktatást. Szerin-
tem az új érettségi rendszer sem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket. A felsőoktatást meg 
szinte szétverték a bolognai rendszer erőszakos 
bevezetésével.

– A TISZK jó irány a szakképzésben?
– Az elképzelés jó, de a rendszer nem úgy 

működik, ahogy kellene. Nem tartom ugyanis 
szerencsésnek, hogy felülről döntik el, milyen 
szakmákat oktassunk. A lehető legalacsonyabb 
szintek bevonásával kellene eldönteni, melyek 
a hiányszakmák. Most regionális szinten hatá-
rozzák meg, hogy kell-e cukrász, fodrász vagy 
postás, miközben lehet, hogy lakatosra vagy ci-
pészre lenne szükség. Persze nem tudunk mit 
tenni, a TISZK feladata jelenleg az, hogy a be-
jövő pénzeket elossza, a szakképzési tevékeny-
ségre kevés a ráhatásunk. A tagintézmények 

életét továbbra is a fenntartó önkormányzat és 
a minisztérium határozza meg, míg mi pénz-
ügyi, szakmai koordináló szerepet kaptunk. 
Ezek a hatásköri kuszaságok nehézzé teszik az 
iskolák életét.

– Milyen elképzelései vannak a jövőre nézve?
– Azt remélem, ha új kormány jön, akkor a 

konzervatív látásmód ismét előtérbe kerül, mert 
a liberalizált oktatás láthatóan zsákutcába vezet. 
Ezzel összefüggésben vissza kell szorítani az erő-
szakot az oktatási intézményekben, de nem úgy, 
hogy a pedagógusokat pszichológiailag felkészít-
jük az atrocitásokra. A pedagóguspálya becsü-
letét kell visszaállítani! Ám ez a tanárok nélkül 
nem fog menni, nekik is fel kell ismerniük a sa-
ját érdekeiket, és bátran ki kell értük állniuk. Az 
iskolában újra nevelni is kell, nem csak oktat-
ni, mert az utca semmi jóra nem tanítja meg a 
gyerekeket. Vissza kell állítani a szakfelügyeleti 
rendszert is. A jövő évi költségvetés tervezete 
további forrásokat von el az oktatástól. Ezzel 
szemben újabb forrásokra lenne szükség ah-
hoz, hogy a pedagógusok napköziben, szakkö-
rök keretében délután is foglalkozzanak a prob-
lémás vagy nehéz helyzetben lévő gyerekekkel. 
Továbbá pozitívnak tartanám, ha valóban csak 
azok kapnának családi pótlékot, akiknek a gye-
rekei iskolába járnak. Például a magyarországi 
cigányságot sem lehet oktatás nélkül felemelni, 
márpedig ez lesz az elkövetkező évek egyik leg-
fontosabb oktatáspolitikai feladata. A jelenlegi 
baloldali kormányzat folyamatosan vonja ki a 
pénzt a rendszerből. Az új kormánytól azt re-
mélem, a fi nanszírozást is visszatereli a régi 
mederbe, mert enélkül az oktatási intézmények 
többsége csődbe mehet.                          – K. Zs.

Zsákutcából csak egy 
irányba van kiút 
folytatás az 1. oldalról
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Pusztaszabolcs közösségi és kulturális szem-
pontból egy alvó településnek mondható. Az 
itt élők 60%-a ingázik, hogy a megélhetést biz-
tosítsa a családja számára. Sokan nap, mint nap 
vonatra vagy autóba ülnek kora reggel, s gyakran 
késő este érkeznek haza. Nincs idejük, gyakran 
erejük se arra, hogy egy helyi közösségként újat 
alkossanak. Az ilyen településeken szükség van 
olyan kezdeményezések létrehozására, melyek 
a helyi társadalom aktív közreműködésével 
erősítik a helyi identitást és a közösségformá-
lást, valamint előmozdítják a közösségi terek 
kulturális funkcióval való megtöltését.

Ezt Pusztaszabolcson kb. tíz éve a helyi la-
kosok egy része felismerte, és olyan települési 
rendezvényeket kezdtek szervezni, amelyek a 
közösséghez való tartozás kapcsán előmozdí-
tották a civil kezdeményezések elterjedését. 
Az iskolai rendezvények (iskolai-óvodai ün-
nepélyek, iskolai farsang, évnyitó, ballagás) 
mellé olyan programokat szerveztek, ahol a 
település bármelyik lakója részt vehetett, bár-
mely kisközössége bekapcsolódhatott.

A programokon olyan azonos érdeklődésű 
emberek mint, pl. a kutyások, a kosarasok, az 
autómodellezők vagy a motorosok vettek részt, 
akiket a közös hobby összehozott, s az érdek-
lődőkből egy új, stabil egyesület jött létre. 
Csak néhány példát kiragadva az elmúlt évek 
során a focisták és a body buildingesek mellé 
felsorakoztak a karatékák, a rugbysek, a sza-
badidősport rendezvényeit szervező futók és 
kerékpározók. A Hagyományőrző Alapítvány 
mellett a zenei műveltséggel foglalkozó Kultu-
rális Értékmentő Egyesület, vagy a tudományos 
ismeretterjesztést felvállaló Polgári Egyesület, 
és az egészségmegőrzést fontosnak tartó Rák-
ellenes Liga helyi csoportja. A Csipesz Ifjúsági 
Egyesület megalakulásával, akiknek célja, hogy 
Pusztaszabolcson és az Adonyi Kistérségben 
támogassák és kibontakoztassák a kulturális 
életet, a fi atalok egy csoportja is aktívan bekap-
csolódott a közösségformálás elősegítésébe.

10 év után ma ott tartunk, hogy számtalan 
civil szervezet szervez programot a településün-
kön. Augusztus és október között nincs olyan 
hétvége, amelyen ne lenne valamilyen rendez-
vény. Lecsófőzés, szüreti felvonulás és bál, az 
idősek köszöntése, a helytörténeti könyv bemu-
tatója, melyek külön-külön és együtt is lehe-
tőséget teremtenek arra, hogy a régi emlékeket 
felelevenítsük, új kezdeményezésekbe fogjunk, 
vagy egyszerűen csak beszélgessünk egymással.
 Csombók Pál, Pusztaszabolcs alpolgármestere
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A közösséggé 
formálódás fontossága

TÓTH 
ISTVÁN

SOMOGYI 
BALÁZS

Szent Mihály napja a régi magyar ka-
lendáriumban jeles napnak számí-
tott. Ekkor volt ugyanis a gazdasági 
év fordulója. A Szent György-napkor 
legelőre hajtott állatokat ilyenkor haj-
tották haza. Ez a nap a pásztorok elszá-
moltatásának, szegődtetésének idő-
pontja is volt. Dunántúlon a Szent 
Mihály-nap a gulyások jelentős 
ünnepe volt. Ezt a hagyományt 
igyekszik feleleveníteni az Őrtüzek 
a Magyarságért Alapítvány és a Madár-
dal Alapítvány Dinnyésen.

A dinnyési Mihály-napok október 
első hétvégéjén, pénteken a Csicsergõ 
Óvodában a Mihály-napi vásárral vette 
kezdetét. Szombaton rendezték meg a 
Behajtás Napját az Elza-majori Mada-
rásztáborban. Az eseményt a Madárdal 
Alapítvány és az Őrtüzek a Magyarságért 
Alapítvány szervezte Gárdony város ön-
kormányzatának támogatásával. Szintén 
ezen a hétvégén került megrendezésre az 
Európai Madármegfi gyelő Napok a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
szervezésében.

DINNYÉSI MIHÁLY-NAPOK

A régi iskola környékét ismét benépesítették a 
helyi lakosok és vendégeik. Mellettük vásárosok 
kínálták portékáikat, és körhinta várta a gyere-

keket e gyönyörű, verőfényes délutánon. Régi 
hagyomány a Baracs Templomos nevű telepü-
lésrészén élők körében, hogy a búcsú első napját 
közös ünnepléssel köszöntik, majd másnap dél-
előtt szentmise után templombúcsú következik. 
Idén sem történt ez másként. A falunapra kilá-
togatót ínycsiklandozó illatok fogadták, hiszen 
hatalmas bográcsokban főtt a csülkös-körmös 
babgulyás és a sertéspörkölt, Macula Mihály séf 
irányításával. A kulináris élvezetek mellett a kul-
túráról sem feledkeztek meg. A rendezvényen 
felléptek a nagyvenyimi néptáncosok, és amíg a 
kisebbeket a bűvész vagy az arcfestés és hennázás 
szórakoztatta, addig a nagyobbak a hastánc-be-
mutatóban gyönyörködhettek. A szombati napot 
aztán hajnalig tartó utcabál zárta.

Falunapon 
mulattak
Immár kilencedik alkalommal rendezték meg 
szeptember 12-én a falunapi mulatságot a  
barcsi civil szervezetek, vagyis a Baracs-Temp-
lomosi Baráti Kör Egyesület és az Annamatia 
Templomosért Alapítvány tagjai a Naplemente 
Nyugdíjas Egyesülettel egyetemben.

A határon túli magyar irodalom napjai
Hagyományosan október elején rendezték meg Székesfehérváron A határon túli magyar iroda-
lom napjait. A rendezvényen neves írók, irodalomtörténészek vettek részt. A nyitóprogramot 
az agárdi Simon-pincében tartották meg. A képen Szabó Ferenc költő, jezsuita atya, L. Simon 
László, Román Károly irodalomtörténész, székesfehérvári tanár és Bobory Zoltán költő, a 
program főszervezője látható.

CSOMBÓK PÁL
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korábbi évek programját egészí-
tettük ki a lecsófőző versennyel. A 
verseny ötletgazdája Czöndör Mi-

hály volt, aki már évekkel ezelőtt felvetette en-
nek lehetőségét. S hogy Pusztaszabolcson va-
lóban igény van egy ilyen típusú rendezvényre, 
mi sem mutatja jobban, mint hogy első neki-
futásra mindjárt 15 csapat nevezett, s szerény 
számításaink szerint is 600 érdeklődő vett 

részt rendezvényünkön. A délután folyamán 
is gondoltunk a gyermekekre: amíg szüleik 
főztek, addig ők ingyenesen vehették igénybe 
a „légvárunkat”. S természetesen mindenkire 
gondoltunk, amikor a Kutyabarát Klub ismét 
színvonalas bemutatóval kötött le minket, 
kiegészítve előadásukat egy kutyaszépségver-
sennyel. Tiszteletét tette nálunk az Akuszti-
ka Gitár Band is Bartucz Attilával és Merena 

Attilával, egy rövid, de annál nívósabb koncert 
erejéig. S az egész nap megkoronázása termé-
szetesen a lecsók zsűrizése és a mindenki által 
türelmetlenül várt eredményhirdetés volt. 

A lecsófőző verseny eredménye: 
1.  Sanyi Csapat (Nagy, Újhelyi és Tóth 

családok) 
2.  Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 

(Jónás Ferenc vezetésével) 
3.  Lecsó Gazdagon (Czöndör Mihály 

vezetésével) 
4. Németh Nóra és családja 
5. Tunyogi József és családja 

Kiváló lecsókat kóstolhatott még az L. Si-
mon László által elnökölt zsűri a következő 
csapatoktól: Kovács Dénes családja, Ricsi- 
csapat, Kuktácskák csapata, Konyha Ördö-
gei, Pityu+Anyós csapata, Csombók család, 
Méder család, Jobbik Pusztaszabolcsért, 
Csányi család és a Római Katolikus Egyház-
község csapata. 

A rendezvény nem jöhetett volna létre 
sok-sok kiváló ember áldozatos és odaadó 
munkája nélkül, amelyet itt szeretnék nagy 
tisztelettel megköszönni! Remélem, hogy jö-
vőre ugyanilyen sikeres lesz ez a rendezvény, 
hiszen jövőre is megszervezzük a Családi 
Napot egybekötve a Második Lecsófőző Ver-
sennyel!  – Tüke László

2009-ben immáron harmadik alkalommal rendeztük meg a szabolcsi Családi Napot. Idén 
is visszanyúltunk a korábbi években már megszokott programokhoz. A gyermekek kézmű-
ves foglalkozásokon vehettek részt, és a délelőtt folyamán a cserkészek is bemutatkozhat-
tak mint a városunkban működő egyetlen ifjúsági szervezet. Köszönjük a délelőtti progra-
mokat Batykó Szilviának, Szőtsné Csóti Saroltának és Winkler Lászlónénak (Anikó néni). 

Családi nap és lecsófőző verseny 

Pusztaszabolcson

A
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