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É l e t r a j z

L. Simon László
1972-ben születtem Székesfehérváron. A Tele-
ki Blanka Gimnáziumban érettségiztem, majd 
az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán magyar–
történelem szakos tanári oklevelet, az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és 
irodalom szakos középiskolai taná-
ri végzettséget szereztem, majd 
1998-tól doktori ösztöndíjas vol-
tam. Felsőfokú kulturális mene-
dzser képesítéssel és szőlész– 
borász mérnök szakos végzet-
séggel is rendelkezem.

1998–2004 között a Fiatal 
Írók Szövetsége elnökeként te-
vékenykedtem, 2004-től a Ma-
gyar Írószövetség titkáraként dol-
gozom. 2007-ben József Attila-dí-
jat kaptam. Az elmúlt években 
több folyóirat, köztük a Kortárs 
és a Kommentár szerkesz-
tőségi munkájába kap-
csolódtam be, számos 
kulturális rendezvény 
lebonyolítását vállal-
tam el. Rendszere-
sen publikálok esszé-
ket, tanulmányokat és 
szépirodalmi írásokat 
folyóiratokban, heti- és 
napilapokban. 2005-től a 
Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem óraadó oktatója 

vagyok. Eddig tíz könyvem jelent meg. Külö-
nösen büszke vagyok a választókörzetünkhöz 
kötődő, a Velencei-tó környékének szőlő- és 
borkultúráját bemutató Édes szőlő tüzes bor 
című kötetre, amelynek társszerzője vagyok. 
Kultúrpolitikai szakértőként két könyvet ír-
tam: 2007-ben látott napvilágot a Verseny-
hátrány (A kultúrpolitika fogságában) című, 
2010-ben pedig A római szekér (Kulturális 
politika – politikai kultúra) című kötetem. 

Közéleti, politikai feladatokat 
is vállalok, 2006 októbere óta a 
Fejér megyei Közgyűlés Okta-
tási és Kulturális Bizottságá-
nak, s emellett a Fejér Megyei 
Szakképzés-szervezési Tár-
sulásnak az elnökeként, 2009 
májusától a Magyar Rádió 
Közalapítvány Kuratóriumá-

nak elnökségi 
tagjaként te-

vékenyke-
dem.

Születésem óta Fejér megyei vagyok, bár 
a tapasztalatszerzés miatt fontosak voltak a 
Budapesten eltöltött évek, nagyon sok kap-
csolatot és tudást köszönhetek a nemzet fő-
városának, a mi csodálatos Budapestünknek. 
Nagyon szeretem szűkebb hazámat, a Velen-
cei-tó környékét, itt, Agárdon vezetem az édes-
apánktól örökölt családi mezőgazdasági, bo-
rászati tevékenységet folytató vállalkozásun-
kat. Ennek a munkámnak köszönhetően átfo-
gó képem van a magyar agrárium problémá-
iról, s éppen ezért különösen fontosnak gon-
dolom az előttem álló képviselői munkában a 
magyar termőföld védelmét és a mezőgazda-
ság jövedelemtermelő képességének a növe-
lését. Velencei-tó környéki lokálpatriótaként 
alapító tagja vagyok a Velencei-tavi Kistérség 
Idegenforgalmi Egyesületének, a VEKI-nek is, 
rendszeresen szervezünk olyan szakmai prog-
ramokat, amelyek az idegenforgalom, a turisz-
tikai ágazat problémáinak a feltárását segíti. 

Feleségem, Vass Eszter német szakos ta-
nár, valamint fi tnesz szakedző. Négy csodá-
latos lányunk van, Anna a ciszterek nyolc-
osztályos gimnáziumában tanul, lelkes cser-
kész, Luca az agárdi általános iskola tanulója, 
Emese és Rozi a helyi óvodába járnak.

Tisztában vagyok azzal, hogy képviselővé 
választásom esetén az eddig végzett számos 
megbízatásom és önként vállalt feladatom 
közül többről le kell mondanom, ezt nyugodt 
szívvel fogom megtenni a győzelem esetén. 
A felkészülési és a kampányidőszakban oly 
sok erőt adott a választópolgárok bizalma és 
szeretete, ezért is mindent meg fogok tenni 
annak érdekében, hogy ne okozzak csalódást 
a támogatóimnak.

Luca, Emese és Anna 
lányom a pákozdi Kocka 
nevű ingókőnél egy 
családi kiránduláskor
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Ön – bár először indul országgyűlési 
választáson – nem ismeretlen a Velen-
cei-tó körül élők számára. Ismerik bo-
rászként, irodalmárként, gazdaként, 
könyvszerkesztőként, megyei közgyű-
lési képviselőként. Ön tulajdonképpen 
minek tekinti magát?

– Nehéz erre a kérdésre egyszerűen vála-
szolni. Nekem a Velencei-tó környéke a szü-
lőhazám. Itt vagyok otthon, itt jártam iskolá-
ba, majd az egyetemi éveket követően a fővá-
rosban is éltem, de az otthonom mindig is ez 
a vidék volt. Aztán hazaköltöztem családom-
mal együtt. A Velencei-tó szerelmeseként 
már középiskolásként igyekeztem bekapcso-

lódni a helyi kulturális életbe, majd a közélet-
be is. Büszke vagyok arra, hogy a nyolcva-
nas években a gárdonyi Alborada kórus ala-
pító tagja voltam, arra is, hogy pár éve létre-
hoztuk a Velencei-tavi Kistérség Idegenfor-
galmi Egyesületét, amely fontos turisztikai és 
gazdaságélénkítő szerepet végez. Arra is szí-
vesen emlékezem, hogy 2005-ben mekkora 
szakmai és közönségsikere volt a Velencei-tó 
környékének szőlő- és borkultúráját feldol-
gozó könyvünknek.

De hogy a kérdésére is válaszoljak. Az 
ELTÉ-n végeztem magyar nyelv és irodalom 
szakos középiskolai tanárként. Van egy csalá-
di gazdaságunk borászattal, ezért kézenfek-
vő volt, hogy ilyen irányba is képezzem ma-
gam, így lettem szőlész-borász mérnök is. 
Aminek ma nagy hasznát tudom venni, hiszen 
én vezetem a családi gazdaságot. Tehát a vá-
laszom: egy mezőgazdasággal is foglalkozó 
irodalmár vagyok.

És a politika hogy jött ezekhez a szak-
mákhoz?

– A politika alapértelmezésben azt jelenti: 
a közösség érdekeinek a szolgálata. Ha meg-
nézzük a magyar irodalmat, az íróink, költő-
ink a múltban mindig is a politika aktív ré-
szesei voltak. 1848 nem képzelhető el példá-
ul Petőfi  Sándor nélkül. De a dualizmust sem 
értenénk annyira, ha Mikszáth – aki egyéb-
ként maga is országgyűlési képviselő volt – 
nem festett volna olyan remek korrajzot mű-
veiben. De rengeteg példa van Adytól Illyés 
Gyuláig bezárólag. Persze az túlzott önbiza-

ÚJ EMBER 
a régi problémák 
megoldására
Az a célunk, hogy mind a 23 településünk fejlődjék, a forrásokat 

igazságosan osszák el, hogy egy-egy település fejlesztése pozi-

tívan hasson a környék településeire is – nyilatkozta L. Simon 

László, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Keresztényde-

mokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltje.
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lomról árulkodna, ha én magam hozzájuk ha-
sonlítanám, de annyit elmondhatok magam-
ról: mindig is érdekelt a közélet. Egyetemis-
ta koromban például a hallgatói önkormány-
zat munkájában vettem részt, ezért az egyik 
szervezője voltam a Bokros-csomag elleni 
tandíjtüntetésnek. 1998-tól pár évig a kultu-
rális miniszter irodalmi tanácsadó testületé-
nek voltam a tagja, majd a parlamentben foly-
tattam a szakértői munkámat. Nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy a magyar írók megtisz-
teltek a bizalmukkal, így lehettem először Fi-
atal Írók Szövetségnek az elnöke, majd 2004 
óta a Magyar Írószövetségnek a titkára, aki az 
elnöknek a közvetlen helyettese.

Aztán mint választott megyei önkor-
mányzati képviselő kapcsolódott be a 
közéletbe. 

– Igen, 2006-ban az a megtiszteltetés 
ért, hogy felkértek: vállaljak képviselőséget 
a megyei közgyűlésben. Én igent mondtam, 
mert úgy gondoltam, hogy így közvetlenül is 
tenni tudok a szülőföldemért és az itt élőkért.

Hogy látja, sikerült a célkitűzése?

– Nem volt könnyű négy év. A 2006. évi őszi 
önkormányzati választást a Fidesz–KDNP 
szövetsége megnyerte, nemcsak itt, Fejér 
megyében, hanem – Budapest és Heves me-
gye kivételével – az összes megyében. Sajnos 
a szocialista kormányzat a megyékre nem 
mint partnerekre, hanem mint ellenfelekre 
tekintett. A megyék anyagi forrásait javarészt 
elvonták úgy, hogy az általuk elvégzendő kö-
telező feladatok száma nem csökkent. Mind-
ezek ellenére azt lehet mondani, hogy álltuk 
a sarat. A megyei intézményrendszert sike-

rült úgy működtetni, hogy néhol még fejlesz-
teni is tudtunk. 

Milyen eredményeket ért el, mint az Ok-
tatási és Kulturális Bizottság elnöke?

– Nagy eredménynek tartom, hogy létrehoz-
tuk a szakképző iskolák bevonásával a Térsé-
gi Integrált Szakképző Központot, amelynek az-
tán uniós forrásból származó fejlesztési pén-
zeket is nyertünk. A legnehezebb feladat a 
megyei közgyűlésben: küzdeni a kormányza-
ti megszorítások hatásai ellen, azaz megmen-
teni az intézményeinket. A mai időkben, saj-
nos, már az is eredménynek számít, hogy mi 
megőriztük valamennyi közművelődési intéz-
ményünk önállóságát, s a legtöbb megyével 
szemben a megyei művelődési központunk is 
talpon tudott maradni. Az Oktatási és a Kultu-
rális Bizottság, valamint a Dunaújvárossal kö-

Feleségem 
és lányaim

Az agárdi családi mezőgazdasági cég dolgozóival 2010 februárjában

L. Simon 
László
Fejér megye, 
4. választókerület

Iroda:  2431 Perkáta,
Dózsa György u. 26.

Honlap: www.lsimonlaszlo.hu 
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zös szakképzési társulás elnökeként nagy fe-
lelősséget érzek a megye által fenntartott is-
kolákért, például a pusztaszabolcsi vagy a ve-
lencei középiskoláért, de egykori VVSI-s kaja-
kosként a másik bizottsághoz tartozó, rend-
kívül nehéz helyzetbe került Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola sorsát is fi gyelemmel követem.

Az elmúlt négy évből mire a legbüsz-
kébb?

– Tavaly a kezdeményezésemre a me-
gye megünnepelte az ezeréves születésnap-
ját, a sok kulturális program mellett egy köny-
vet is kiadtunk, amelyben a választókerületem 
településeinek nagy része is helyet kapott: 
örömmel nézhetik Adonytól Nagykarácsony 
át Sukoróig a falvak, városok nevezetessége-
it a szülőhelyükre büszke olvasók. Néhány hó-
nappal ezelőtt jött oda hozzám az egyik közsé-
gi óvoda vezetője, hogy a katolikus templom-
ban készült fotón az ő lánya esküvője látha-
tó, és hogy erre mennyire büszke. Ezek a leg-
szebb találkozások.

Most beszéljünk egy kicsit a választóke-
rület problémáiról. 

– A Fejér megye 4. számú választókerülete, 
mind lakosságát, mind területi nagyságát te-
kintve is az ország nagyobb választókerületei 
közé tartozik. Épp ezért a problémák is sokré-
tűek. Ez a választókerület a Velencei-tótól in-
dulva a Dunát érintve lenyúlik egészen Dunaúj-
város határáig. Mások a problémák északon és 
mások délen. A Dunaújváros környéki települé-
seken például a Dunai Vasmű tulajdonosváltá-
sa miatt általános bizonytalanság érezhető, ez 
sok környékbeli munkavállaló életét érinti. 

A középső és az északi részeken inkább a 
mezőgazdaság problémái dominálnak. Az idei 
új szabályokkal a kormány még nehezebbé te-
szi a mezőgazdaságban az alkalmi munkavál-

lalást, ahelyett, hogy csökkentené az admi-
nisztrációs terheket. De általánosságban az 
egész körzetről elmondható, hogy minden te-
rületen növekszik a munkanélküliség, romlik 
az egészségügy és a háziorvosok helyzete is, 
mindezen változtatnunk kell.

A körzetet két oldalról autópálya hatá-
rolja, de az alsóbbrendű utak szinte már 
járhatatlanok.

– A legfájdalmasabb talán a 6209-es cikolai 
útnak az elmaradt felújítása, pedig ez köti ösz-
sze a Velencei-tó környékét és Szabadegyházát 
az M6-ossal, de nagymértékben tehermente-
sítené a 62-es utat is. A szocialisták által meg-
ígért elkerülők sem valósultak meg, a 62-es 
számú főút perkátai elkerülőjének a közbe-
szerzését is csak most írták ki, pedig már rég 
meg kellett volna szabadítani az ott élőket a 
kamiondömpingtől. A déli térségekben az M6-
os építése miatt katasztrofálisan leromlott az 
alsóbbrendű úthálózat is. Van olyan település, 
Baracsról van szó, amelyik hiába kérte, hogy le-
gyen autópálya-csatlakozása, nem vették fi gye-
lembe a jogos kérésüket. A Velencei-tó komp-
lex fejlesztése pedig még gondolatként sem 
fogalmazódott meg. Egyenlőtlen a pályázati el-
osztás is, hiszen két Leader-szervezet műkö-
dik a választókörzet területén, így az országos 
kiemelt Velencei-tó csak töredékét kapta a két 
délebbi kistérség forrásainak. Olyan híreket is 
hallani, hogy a déli két kistérséget lefedő Me-
zőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület a válasz-
tásokig kiosztja a 2013-ig tervezett forrásokat, 
ez komoly felelősségi kérdéseket is felvet.

Való igaz, hogy nehéz négy év volt, de 
azért történtek fejlesztések is. Vagy té-
vedek?

– Vannak fejlesztések, de ezek szinte kivé-
tel nélkül a helyi emberek érdeme. Büszkék le-

hetünk arra, hogy például Dinnyésen fontos tu-
risztikai központ és szabadtéri színpad épül. 
A Velencei-tó környékének két új szállodája is 
magánberuházás. Az összkép mégis lehan-
goló, a szocialista kormányzat tevékenységé-
nek a káros hatásai nálunk is érzékelhetők: 
eladósodó önkormányzatok, vállalkozások és 
emberek, alig fejlődő települések, szétzilált 
oktatási rendszer, romló közbiztonság, eg-
zisztenciális bizonytalanság, rossz utak, ki-
semmizett mezőgazdaság.

Önnek milyen megoldási javaslatai van-
nak a problémák kezelésére?

– A Balatonhoz hasonlóan külön egység-
ként kell kezelni a Velencei-tavat, kiemelt gaz-
daságélénkítő és turizmusfejlesztési progra-
mokra lesz szükség többek között az elavult 
infrastruktúra fejlesztése érdekében. Duna-
újváros helyzetének stabilizálása a mi kistele-
püléseinknek, például Kisapostagnak, Rácal-
másnak, Kulcsnak, Előszállásnak is az érdeke. 
A Vasmű privatizálását is érdemes felülvizsgál-
ni. A mezőgazdaság országos fejlesztése, a fel-
dolgozóipar megerősítése és a belső piac vé-
delme a térségünknek is javulást hozna. 

Engedje meg, hogy egy kicsit személye-
sebb vizekre evezzek. A családja hogyan 
segíti Önt a közéleti szerepvállalásban?

– Csodálatos feleségem van, aki támogat a 
munkámban, és hatalmas terhet vállal magá-
ra a négy gyönyörű lányunk nevelésében és a 
háztartásban is. Az ő szeretete és segítsége 
nélkül nem tudnék több területen is bizonyí-
tani. Özvegy édesanyám pedig a helyi embere-
ket foglalkoztató családi cég vezetésében se-
gít. Minden nap érzem a család erejét, fontos-
ságát, megválasztásom esetén éppen ezért 
fogok mindent megtenni a családok erős tá-
mogatásáért is.

Manapság sokan csak legyintenek: egyik 
kormány sem fog tudni semmit tenni eb-
ben a nehéz gazdasági helyzetben. Ön 
mit mondana ezeknek az embereknek, 
miért kell mégis elmenni szavazni?

– A változás lényege a gazdaság dinami-
zálása, mert a bevételeket így lehet növelni 
és nem az emberek folyamatos megsarcolá-
sával. Egy erős gazdaság többletbevételeiből 
lehet jó oktatást, egészségügyet és szociális 
rendszert működtetni. Az a célunk, hogy mind 
a 23 településünk fejlődjék, a forrásokat igaz-
ságosan osszák el, hogy egy-egy település fej-
lesztése pozitívan hasson a környék települé-
seire is. Azért kell elmenni szavazni, hogy az 
ország központjában fekvő, kiemelkedően jó 
turisztikai és mezőgazdasági adottságú tér-
ségünk a megérdemelt helyére kerüljön.

Felszólalás az 
ünnepi megyei 
közgyűlésen

Fejér megye 4. számú választókörzet 
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JÓKAI ANNA
Kossuth-díjas író

Manapság az írók, művészek többsége távol 
tartja magát a politika világától, s nem szíve-
sen vállalják hazánk irányításával kapcsolatos 
véleményüket. L. Simon László, az Írószövet-
ség titkára üdítő kivétel, aki nem bújik a füg-
getlenség hamis álarca mögé, hanem vállalva 
elkötelezettségét, a nyilvánosság előtt is kiáll 
nemzeti kultúránk és a magyar vidék ügyeiért. 
Versenyhátrány című tanulmánykötete szak-
politikai, jogi és pénzügyi felkészültségét mu-
tatja meg, Japán hajtás című könyvének meg-
kapó versei a családhoz, a keresztény és nem-
zeti hagyományokhoz való ragaszkodásának 
őszinte és erős bizonyítékai. Lacival az Írók 
Szakszervezete vezetőségében is hosszú évek 
óta együtt dolgozunk, közelről látom munka-
bírását, elhivatottságát. Egykori velencei-ta-
vi nyaralótulajdonosként és magyar íróként 
is szeretettel ajánlom fi gyelmükbe L. Simon 
Lászlót, mert a szellem embereire is nagy 
szükség lesz Magyarország újjáépítésében, a 
törvényhozás emberpróbáló munkájában.

BORÓKAI GÁBOR
a Heti Válasz főszerkesztője

L. Simon László írót nem érdemes azon iro-
dalmárok közé besorolni, akik a valóságtól el-
szakadtan, feljegyzésekkel elborított dolgozó-
szobájukba börtönözve, könyvekből gyűjtik él-
ményanyagukat. László nagyon is valóságos, 
földön járó fi gura, mi több, még harcedzett is. 
Főtitkárként élte, állta végig a háborúskodást 
a Magyar Írószövetségben, s akkor sem hagy-
ta el posztját, amikor a hatalom mindent el-
követett a működésképtelenségért, s amikor a 
kurzus kedvencei látványosan csukták be ma-
guk mögött az ajtót. 

L. Simon végigviszi, amit vállalt, akkor is, 
ha nehézségekbe ütközik. Olyan képviselő-
forma. Ha módom lenne rá, neki adnám a vok-
somat.

DR. NAVRACSICS TIBOR
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
országgyűlési képviselőcsoportjának 
vezetője

A magyar történelemben a költők mindig ki-
magasló szerepet játszottak, lelkiismeretünk, 
nemzeti öntudatunk, szabadságféltésünk őr-
zői. L. Simon László nemcsak kiváló barát, ki-
váló költő, de a közösségéért dolgozó kiváló 
politikus is.

L. SIMON LÁSZLÓ nemcsak 
kiváló barát, kiváló költő, de a közös-
ségéért dolgozó kiváló politikus is

„
”
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DR. SIMON FERENCNÉ
agárdi nyugdíjas

Örülök, hogy az unokám képviselő lesz. Meg 
vagyok győződve arról, hogy a Nemzet javát 
fogja szolgálni. Bízom benne, tudom, hogy 
az embertársaiért fog cselekedni. Boldog 
az az ember, aki nem önmagáért, hanem a 
felebarátaiért él és dolgozik.

JAKAB ISTVÁN
a MAGOSZ elnöke, a parlament 
Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke

L. Simon Lászlót elsősorban irodalmi mun-
kássága alapján ismerik, ám a mezőgazda-
sághoz, a termőföldhöz, a magyar szőlő- és 
borkultúrához való ragaszkodása legalább 
ennyire fontos. Hosszú évek óta ősterme-
lő, gazdálkodó, szőlész-borász mérnök, aki 
a megörökölt agárdi családi gazdaságot irá-
nyítja édesapjához hasonló fi gyelemmel és 
szeretettel. L. Simon László a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének 
a tagja, a MAGOSZ szociálisbolt-hálózatának 
a beszállítója, aki szívén viseli a vidékiek sor-
sát, és azt, hogy Magyarországon megter-
melt, előállított és feldolgozott egészséges 
élelmiszert fogyasszanak hazánk polgárai. 
L. Simon László számára meghatározó jelen-
tőségű a magyar termőföld védelme, és an-
nak a képviselete, hogy a mezőgazdaság jöve-
delemtermelő képessége olyan legyen, hogy 
abból a családi gazdálkodók is tisztességgel 
meg tudjanak élni, s hogy továbbvigyék a ma-
gyar mezőgazdaság évszázados tradícióit, le-
gyen szó szántóföldi növénytermesztésről, 
kertészetről, szőlészetről, borászatról vagy 
akár pálinkafőzésről. 

Tudva, hogy L. Simon László képes ötvözni 
a gazdaság és a kultúra értékeit, nagy szere-
tettel ajánlom Fejér megye 4-es választókör-
zetének gazdálkodói és valamennyi választó-
polgára fi gyelmébe az eddigi tevékenységét, 
arra kérve Önöket, hogy áprilisban a válasz-
táson támogassák őt, s személyén keresztül 
a MAGOSZ-t is.

Fejér megye 4. számú választókörzet 

TARLÓS ISTVÁN
várospolitikus, a fővárosi Fidesz–KDNP 
frakciószövetség elnöke

L. Simon László, a Magyar Írószövetség titkára 
több éve segíti a munkámat. Egyetemi tanul-
mányai befejezése után hosszú ideig élt Bu-
dapesten is, jól ismeri a város mindennapjait, 
gondjait, kulturális életét, de még jobban is-
meri és szereti a szülőföldjét, szűkebb hazá-
ját, az otthonát: a Velencei-tó környékét. A fő-
városi tapasztalatai azért fontosak, mert látja 
a vidékiek és a nagyvárosiak élete és problé-
mái közti különbségeket, valamint azt is, ami 
összeköti őket.

L. Simon László velem együtt vallja, hogy 
nem a fővárosnak van országa, hanem az or-
szágnak, sőt a magyar nemzetnek van fővá-
rosa, amely minden magyar ember közös ér-
téke, közös büszkesége. Éppen ezért L. Simon 
László nemcsak a földijeit, nemcsak a Fejér 
megyeieket fogja képviselni a parlamentben, 
hanem mindenkit, akinek fontos a haza sorsa, 
fontos a magyar kultúra jövője. De összeköt 
bennünket az egészséges magyar élelmiszert 
megtermelő magyar mezőgazdaság ügye is, 
amiben szintén járatos. Amit Önök vidéken 
megtermelnek, előállítanak, azt fogyasztjuk 
mi is a fővárosban. Összeköt bennünket a sor-
sunk, a nyelvünk, a kultúránk, és a magyar-
ságunkhoz, a hazánkhoz való mély ragaszko-
dásunk. Éppen ezért ajánlom a fi gyelmükbe 
L. Simon Lászlót, kérve, hogy április 11-én sza-
vazzanak rá és a Fidesz–KDNP szövetségére.

DR. BENCZE IZABELLA
jogász, vagyonjogi szakértő, az MRKA 
Ellenőrző Testületének elnöke

A sokoldalú emberek mindig lenyűgöztek. 
L. Simon László ilyen. Író, költő, kultúrpolitikus, 
borász. De a legnagyobb erényének a feltétel 
nélküli igazságratörekvést és a szókimondást 
tartom. Nála nincs mellébeszélés és nincs 
körmönfontság. Határozottsága, céltudatos-
sága, nyíltsága, jellemessége és hite rendkí-
vüli nagy kincs. Olyan kincs, amire feltétlenül 
szüksége van a megújulásra vágyó Magyaror-
szágnak. Hadd idézzek a Japán hajtás című 
verseskötetéből: „Hol vannak a falak, a bás-
tyák, az erős palánkok, az acélos katonák, a 
bátor magyarok?” Az egyikük Gárdonyban él. 
Őszintén irigylem választókerületének lakó-
it, mert L. Simon László lehet a képviselőjük.
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BARNA 
BOGLÁRKA 
középiskolai tanuló, 

első választó

Iskolásként azt 
veszem észre, 
hogy a kortársa-
im körében egy-

re inkább fellazul a fegyelem, hi-
ányzik a tudás iránti vágy, hát-
térbe szorul a hazafi as nevelés, 
és egyáltalán a követelmények 
is lecsökkennek. Ennek legfőbb 
okát az oktatási rendszer libera-
lizálásában látom, amelyben ko-
moly beavatkozásokra lesz szük-
ség ennek a tendenciának a meg-
állításához, majd megfordításá-
hoz. L. Simon László oktatással 
kapcsolatos nézeteit ismerve és 
eddigi kulturális munkáját látva, 
személyét garanciának tekintem, 
és úgy gondolom, országgyűlé-
si képviselőként kezdeményezője 
lesz annak, hogy az oktatási poli-
tika a korábbi konzervatív meder-
be terelődjön, illetve visszanyúl-
jon ötleteket szerezni a korábban 
már világszerte bizonyított „po-
roszosabb” oktatási rendszerbe. 
Ezt azért tartom fontosnak, mert 
Magyarország mindig kiemelke-
dő szellemi és gyakorlati tudással 

rendelkező ország volt, és ennek 
a színvonalnak a megerősítése, il-
letve megtartása kitörési lehető-
séget jelent minden magyar em-
bernek, aki részesévé válik.

KIRINOVICS 
PÉTER
okleveles építőmér-

nök, önkormányzati 

képviselő

Négy éve isme-
rem személye-
sen Lacit, és az 

eddig elvégzett munkája alapján 
örömmel merem ajánlani, hogy 
Fejér megye 4. sz. választókerü-
letében Ő legyen az országgyűlé-
si képviselőnk. Négygyermekes 
családapaként, gyümölcs- és sző-
lőtermesztésből élőként nap mint 
nap szembesül a vidéken élők 
hétköznapi gondjaival. Elképzelé-
sei, energiája, kitartása és elhi-
vatottsága alapján bizton állítha-
tom, hogy képviselőként is küzde-
ni fog az itt élő emberek boldogu-
lásáért, a családok szociális hely-
zetének javításáért, s különösen 
a mezőgazdaságból élők feleme-
léséért. Írói, költői munkássága 
mellett az országos kultúrpoliti-

ka aktív résztvevője, elkötelezett a 
magas színvonalú oktatás megte-
remtésében, hiszen a jól képzett 
új nemzedék az igazi jövő záloga.

MÜLLER 
SÁNDOR
megyei és önkor-

mányzati képviselő, 

vállalkozó

L. Simon László 
a magyar kultú-
ra elkötelezettje. 

A Fejér Megyei Önkormányzat Ok-
tatási és Kulturális Bizottsága el-
nökeként minden erejével a levél-
tár, a művelődési központ, az álta-
lános és középiskolák, múzeumok, 
művelődési házak működési fel-
tételeiért, javításáért küzd, harcol. 
Irodalmi munkássága elismeré-
seként 2008-ban József Attila-díj-
jal tüntették ki. Fontos feladatának 
tekinti a jövő ifjúságának, nemzet-
tudatának, történelmi múltjának 
valós megismerését, fejlesztését, 
mélyítését. Ehhez szolgálnak bizo-
nyítékul megjelent irodalmi alkotá-
sai és felelősséggel kimondott, át-
gondolt szavai.

L. Simon László világához hoz-
zá tartozik a magyar gazda éle-

te. Családi vállalkozásán keresz-
tül szembesül mindezekkel a ne-
hézségekkel, problémákkal, ami 
a mezőgazdasággal foglakozó fa-
lusi emberek életét sújtja, külö-
nösen tekintettel a szőlőtermesz-
tés és gyümölcstermesztés terén.

SUSZTER 
LÁSZLÓ
kulturális menedzser, 

közművelődési 

szakértő

Kultúra és poli-
tika találkozása 
nélkül az oly rég-

óta hiányolt, nélkülözött politikai 
kultúra nem lesz képes soha ki-
alakulni ebben az országban. L. Si-
mon László személyében, azt hi-
szem, ennek a találkozásnak az 
esélyét is üdvözölhetjük; mert egy, 
nemzeti kultúránkat, értékeinket, 
hagyományainkat nem csak is-
merő és tisztelő, de azokat jelen-
tősen gazdagító, alkotó ember, aki 
ezzel együtt igazi európai értelmi-
ségi. Hiszem, hogy képes a kultú-
rát, annak ügyét releváns politikai 
kérdésnek tekinteni, s hiszem azt 
is, hogy képes a kulturált politizá-
lásra. 

Fejér megye déli részén, a 

Duna mellett elhelyezkedő te-

lepülés. Nagy történelmi múlt-

tal és jelentős városi hagyomá-

nyokkal rendelkező, közel 4000 

főt számláló város. Az elmúlt 

évtized során kiépült a városi 

infrastruktúra, az évezred vé-

gére teljes körű víz-, gáz-, tele-

fon- és csatornahálózatról, ká-

beltelevízióról és aszfaltozott 

útburkolatról beszélhettünk. 

2004-ben kapott városi rangot, 

jelenleg kistérségi központ. 

A jövő legjelentősebb felada-

tai közé tartozik a munkahely-

teremtés. Sajnos, a település-

re egyre inkább jellemző a napi 

gondokkal küzdő családok szá-

mának növekedése. A családok 

életkörülményeinek romlása 

rányomja bélyegét a felnövekvő 

generációkra is. Az iskolákban 

egyre több a hátrányos hely-

zetű, sajátos nevelést igénylő 

gyermek. A munkahelyterem-

tés következtében remélhető-

leg javulni fog a foglakoztatási 

mutató és ezzel együtt a szoci-

ális helyzet is.

Adony
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Baracs és környéke már az ókorban la-

kott volt, az oklevelekben 1276-ban ta-

lálkozhatunk először nevével Boroch 

alakban. A település Dunaújvárostól 5 

km-re délnyugatra található, az '50-es 

években a város ipara jelentős vonz-

erővel bírt a lakosság körében. A Du-

nai Vasmű megépülése sok munkahe-

lyet adott a település lakosságának, so-

kan emiatt el is hagyták a falut.

Az elmúlt évek vidékellenes kor-

mányzati politikájának köszönhetően 

Baracs – mint számtalan más település 

– mostohább sorsra „érdemesült”: meg-

szűnt a posta, Templomoson már gyógy-

szertár sincs, hogy a csatornázásról ne 

is beszéljünk. Pedig a községnek jelen-

tős tartalékai vannak idegenforgalmi 

szempontból. Az új M6-oson nem épült 

a településhez lehajtó, ez óriási veszte-

sége a falunak. A Dunára nyúló területe 

a kisapostagi part üdülőövezetével ha-

táros, ahol üdülőtelep épült. Volna tehát 

mit fejleszteni: a bürokrácia egyszerű-

sítésével, a ténylegesen a vidék esélye-

it javító pályázatokkal, illetve a már el-

nyert pályázati pénzek hatékony felhasz-

nálásával Baracsra munkahelyteremtő 

vállalkozásokat lehetne csábítani.

Baracs valóban többet érdemel!

DR. GÁNCS LÁSZLÓ
háziorvos

L. Simon László bizonyította már, hogy a 
saját területén eredményeket tud elér-
ni. Emberként viselkedik az emberekkel. 
Képes átlátni a dolgokat, ezért tartom őt 
megfelelő embernek.

NEVEZI ÁKOS
vállalkozó

L. Simon Lászlóban egy nagy munkabí-
rású, józan gondolkodású embert ismer-
tem meg. A valós problémák megoldásá-
ra törekszik. Lendületes hozzáállásával 
és szervezőkészségével hatékony stá-
bot állított maga mögé, akik segítségével 

Magyarországon a politikai élet megtisztulásában komoly 
szerepet vállalhat.

Baracs
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DR. OROSHÁZI GYÖRGYNÉ,
az Általános Művelődési Központ 

igazgatója

Amikor a Fidesz országos vá-
lasztmánya úgy döntött, hogy 
L. Simon László lesz a Fejér 
megye 4. számú választóke-
rületének egyéni országgyűlé-

si képviselőjelöltje, jó érzés fogott el. Nyolc évvel 
ezelőtt férjem, a néhai dr. Orosházi György or-
szággyűlési képviselő kampányának egyik meg-
határozó egyénisége volt. Fiatalos lendületével, 
teljes odaadással segítette férjemet. Akkor is-
mertem meg szüleit, családját és életüket.

A megye oktatási és kulturális koncepció-
jának a kialakításában kiemelkedő a szerepe. 
Nemcsak mint a Megyei Közgyűlés Oktatási és 
Kulturális Bizottságának elnöke, hanem mint 
Simonyi- és József Attila-díjas író, költő, iroda-
lomszervező kultúrpolitikus is fontos munkát 
végez.

A beloianniszi ÁMK igazgatójaként termé-
szetesen fontosnak tartom, hogy a 4-es válasz-
tó körzetből olyan képviselő legyen a Parla-
mentben, aki a kultúrát és az oktatást szívén vi-
seli. Ugyanakkor, mint szőlész–borász mérnök, 
a mezőgazdaságot is szakértőként tudja képvi-
selni. 

Baráti kapcsolatunkra büszke vagyok, és 
számunkra ő a legjobb választás.

A Fejér megye északkeleti részén fekvő községet a II. világháborút követő görög 

polgárháború Magyarországra érkező menekültjeinek alapították 1950-ben. A te-

lepülésalapításkor 418 lakást építettek, szükségmegoldásként Görögfalvának ne-

vezték. Beloiannisz (a görög ellenállási mozgalom vezetője) nevét 1952. április 

3-án vette fel a község. Az elmúlt 60 évben többször is volt visszatelepülési hul-

lám, amely meggyorsította az amúgy is elkerülhetetlen asszimilációt. Jelenleg a 

község lakossága 1238 fő. Nemzetiségi jellegét megtartotta, ezt bizonyítja a gö-

rög nyelv oktatása az óvodában és az iskolában, a hagyományőrző tánccsoportok és 

zenekarok, a görög nemzeti ünnepek és hagyományok életben tartása. 1996-ban 

neobizánci stílusban épült a Szent Konstantin és Heléna Ortodox templom. A te-

lepülés nehéz anyagi helyzete ellenére folyamatosan fejlődik. A hazai pályázatok 

mellett a görög parlament támogatásával sikerült felújítani a község főterét, az is-

kolát, az óvodát, a könyvtár épületét és a Zalka Máté utcát. Beloiannisz idén ünnep-

li alapításának 60. évfordulóját.

Beloiannisz

Országgyűlési választások 2010 
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A mai Besnyő és a hozzá tartozó részek 

ősidők óta lakott településnek számí-

tanak, hiszen a Velencei-tó, valamint a 

Duna közelsége, a vadban gazdag erdők 

és a remek föld idevonzotta az embere-

ket. A településnek ma 1800 lakója van.

Besnyő legnagyobb problémája a mun-

kanélküliség. Kevés a munkalehetőség, 

a munkahelyteremtések helyett bezá-

rásokról beszélhetünk, és nem az „Út a 

munkához program” a megoldás erre a 

problémára. Szintén nagy gondot jelent 

a településnek az oktatási intézmények 

fenntartása. Az önkormányzat csak töre-

dékösszeget kap az államtól ezek fenn-

tartására, így sem fejlesztést, sem felújí-

tást, de még csak állagmegóvást sem le-

het tervezni a normatív támogatásból.

GÉMESINÉ FEJES ZSUZSANNA
polgármester

L. Simon Lászlót tájékozott, igen sokolda-
lú, művelt, empatikus embernek ismer-
tem meg, akinek fontos a vidék, a vidé-
ki emberek sorsa, hiszen ő is itt él köz-
tünk, ismeri a problémáinkat, mindenna-
pi gondjainkat. Sikeres vállalkozásai és 

sokoldalú tevékenységei révén biztos egzisztenciát terem-
tett magának és családjának, így biztosak lehetünk ab-
ban, hogy személyében nem egy újabb megélhetési poli-
tikust küldünk a Parlamentbe. Támogatom, mert szimpa-
tikus számomra vállalkozói szemlélete, keresztény érték-
rendje, határozott, következetes magatartása, és tudom, 
hogy képviselőként ki fog állni közösségi, kulturális érté-
keinkért, hagyományaink megőrzéséért és településeink 
fejlődéséért.

Besnyő Fejér megye 4. számú választókörzet 
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Daruszentmiklós község Fejér megyében, a Dunaújvárosi kistérségben, a 2002. októ-

ber 20-i önkormányzati választásokkal vált önálló településsé. A megalakult község 

önálló orvosi rendelővel, védőnői szolgálattal, napközi otthonos óvodával, 8 osztá-

lyos általános iskolával rendelkezik. A polgármesteri hivatal kialakításával az ügyek 

helyben intézhetők. A Dunaújvárostól 23 km-re lévő községben – mint megannyi, a 

vidékellenes kormányzati politika következményeként hátrányba került településen 

– a munkahelyek hiánya okozza a legnagyobb problémát. Ezt a helyzetet csak tovább 

rontja az a tény, hogy a vidéken élő emberek a mezőgazdaságból már nem tudnak 

megélni, mert termékeiket nem tudják értékesíteni, hiányoznak a régi úgynevezett 

hangyaszövetkezetek, a megfelelő piacok. Ez a probléma csak súlyosbítja a nem meg-

felelő településkép problémáját, ami arra vezethető vissza, hogy a kerteket a lakos-

ság nagy része nem műveli, azok elugarosodnak, rendezetlen udvarok alakulnak ki. 

Az infrastruktúra fejlesztése, a csatornahálózat kiépítése javíthatná mind az itt lakók 

közérzetét, mind pedig a munkahelyteremtés esélyeit.

Daruszentmiklós

KISS JÁNOSNÉ
önkormányzati képviselő, a Fidesz helyi csoportelnöke 

A parlamenti képviselőjelölt L. Simon Lászlót szóki-
mondó, igazságszerető, és sokoldalú embernek is-
mertem meg, gyakorlott vállalkozó, elismert szőlész-
borász mérnök, József Attila-díjas író, és mindemel-
lett otthon van mind a mezőgazdaság, mind a kultú-
ra területén is. Szakértelmét mi sem bizonyítja job-

ban, minthogy jelenleg is a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjá-
nak kulturális szakértője. Bízom benne, hogy a választókerület a leg-
jobban döntött akkor, amikor L. Simon Lászlót parlamenti képviselő-
jelöltnek szavazta. Megválasztása esetén, biztos támogatója lehet a 

vidék problémáival küzdő, falun élő embereknek, de tenniakarásával, 
hozzáértésével nagyban hozzájárulhat a kisfalvak kultúrájának fejlő-
déséhez is. A 2010-es parlamenti választáskor, én biztosan L. Simon 
Lászlóra és a Fideszre fogok szavazni! Felhívom minden józan gondol-
kodású embernek a fi gyelmét Széchenyi István következő idézetére: 
„Minden nemzetnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. Ha va-
lami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és be-
csületes nép nyakán, akkor a nép azokat a silány fi ckókat minél ha-
marább a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamo-
san megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a baj. 
Az a nemzet aljas vagy műveletlen”. 

Országgyűlési választások 2010 
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Előszállás a választókerület legdélibb települése. Ez a vidék már a rómaiak előtt la-

kott hely volt. Határában kelta, avar és római korból származó leletek kerültek nap-

világra. 

Hathatós kormányzati segítség híján többszöri nekifutásra sem sikerült megvaló-

sítani a szennyvízelvezetést és -kezelést. Az 55 éves iskolaépület nyílászáró cseréje 

sem valósulhatott meg. Időközben elveszítette a község a Volán-járatokat jól kiegé-

szítő vasúti szárnyvonalát, ami miatt este 18:30 után az iskolába vagy orvosi kezelés-

re járók csak jóval későbben, az éjszakai órákban tudnak hazautazni. A felszíni víz-

elvezetés elégtelensége már többször okozott katasztrófát a község területén csalá-

doknak és vállalkozóknak. A volt ciszter kastély felújítása lehetőséget nyújtana mun-

kahelyteremtésre és idegenforgalmi célokra is. 

Előszállás
ANTAL JÓZSEFNÉ 
alpolgármester

Nem egyszerű feladat meg-
találni az arra alkalmas sze-
mélyt mind szakmai, mind 
emberi rátermettség szem-
pontjából egy országgyűlé-
si képviselőjelölésre. L. Si-

mon László személyében megvan az az em-
beri plusz, ami őt alkalmassá teszi a feladat-
ra.  A Fejér Megyei Közgyűlésben elvégzett 
munkája jó ajánlólevél erre. Az eddig elvég-
zett önzetlen és őszinte munkája garancia 
számomra.

MOLNÁR JÓZSEF 
vállalkozó, a Fidesz helyi elnöke

L. Simon László a Magyar 
Írószövetség titkára, a Fe-
jér Megyei Közgyűlés Okta-
tási és Kulturális Bizottságá-
nak az elnöke: mind az írói, a 
közéleti, mind a kultúrpoli-

tikai tevékenysége alapján a megye kiemel-
kedő személyisége. Fontos számára a me-
zőgazdaságban dolgozók sorsa, hiszen sa-
ját gazdasága irányítása közben a mezőgaz-
daság jelenlegi helyzete őt is súlyosan érin-
ti. Országos politikusként találhat és adhat 
megoldást a mezőgazdaság problémáira. 
Őszinte, szorgalmas és odaadó munkája fel-
jogosítja a képviselőjelöltségre. Bízom ben-
ne, hogy közreműködése folytán ismét he-
lyükre kerülnek a valós értékek.

Fejér megye 4. számú választókörzet 
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FEKETE GYÖRGYNÉ 
óvónő, önkormányzati képviselő, 

az Oktatási Bizottság elnöke

L. Simon Lászlót szűkebb 
hazánk, Gárdony, Agárd, 
Dinnyés köztiszteletben álló 
polgáraként ismertem meg, 
aki elkötelezett szószólója, 

képviselője nemzeti kultúránk, értékeink, 
hagyományaink továbbörökítésének. Író-
ként, a Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási és 
Kulturális Bizottságának elnökeként, négy-
gyermekes apaként egyaránt kiemelt fon-
tosságúnak ítéli a magyar oktatás, gyerme-
keink, ifjúságunk, a jövő nemzedékének ne-
velését. Képviselője mindazoknak a gondo-
latoknak, amelyek vallják, hogy iskoláink-
ban, a családokban a felnövekvő generáció-
nak érzelmi-lelki többletet kell adnunk, hogy 
újból értelmet kapjanak azok az egyetemes 
emberi értékek, mint a szeretet, emberség, 
hűség, nemeslelkűség, tisztesség, becsület, 
önfeláldozás.

Egész eddigi élete, édesapja megálmo-
dott, családi mintagazdaságának továbbépí-
tése, irodalmi, közéleti munkássága minta-
értékű példája annak a kodályi gondolatnak, 
amely vallja, hogy „gyermekeink a magyar-
ság holnapját fogják felépíteni, de azt nem 
építhetik a levegőbe, hanem az őseink által 
összehordott kövekre”.

HORVÁTH GYÖRGY 
építőmérnök, projektmenedzser, 

a Fidesz helyi elnöke

L. Simon Lászlót régóta is-
merem, hosszú ideig laktunk 
egy utcában Agárdon. Tudom 
róla, hogy kiváló képessé-
gű, széles látókörű, a közélet 

dolgaiban általánosan tájékozott ember, aki-
nek határozott világlátása van, és ebből faka-
dó elkötelezettsége. Irodalmi, közéleti mun-
kássága közismert az egész országban, ne-
vével igen gyakran találkozhatunk a Magyar 

Írószövetség kapcsán, amelynek egyébként 
nemcsak tagja, de titkára is. A Velencei-tavat 
és környékét mindketten otthonunkként sze-
retjük, és talán minden zugát ismerjük már. 
Nagyszerű könyvei közül hozzám igen közel 
áll a térség borászatával és nevezetességei-
vel foglalkozó, színvonalas és szeretetteljes 
munka, az Édes szőlő, tüzes bor című könyve.

Családjával mintaszerű gyümölcstermelő 
és borászati gazdaságot üzemeltetnek Agár-
don. A környék gondjait-bajait nemcsak jól is-
meri, hanem reális tervekkel, elképzelések-
kel rendelkezik azok megoldásához. 

JÓNÁS KRISZTINA 
énekművész, művésztanár

Hat éve élek Agárdon és a kul-
túra egyik követeként ismer-
kedtem meg L. Simon Lász-
lóval, a térségünkben rende-
zett művészeti fesztivál kap-
csán. L. Simon László nyitott-

sága, segítőkészsége és magával ragadó kre-
ativitása nyűgözött le első találkozásunkkor és 
azóta minden alkalommal, amikor van szeren-
csém vele beszélgetni.

Sokoldalú, céltudatos és intelligens egyé-
niség, akinek a tetteiben mutatkozik meg az 
általa képviselt értékrend, mely számomra oly 
példaértékű és követendő. 

KÁRPÁTI GÁBOR CSABA 
villamosmérnök, az Őrtüzek 

A Magyarságért Alapítvány elnöke

L. Simon Lászlót az Agár-
di Országzászló Egylet tag-
jaként ismertem meg. Sze-
mélyében olyan embert lá-
tok, aki megalkuvás nélkül 

kiáll nemzeti jelképeink védelme, a határon 
túli magyar testvéreink integrációja és ezzel 
a nemzeti összetartozás és egység erősíté-
se mellett. Biztos vagyok benne, hogy vérbeli 
lokálpatriótaként nagy erőt fog fordítani Szé-
chenyi gondolatának – „Gondolkodj globáli-
san – cselekedj lokálisan!” – megvalósításá-

Gárdony (Agárd, Dinnyés)
A Velencei-tó közvetlen környékének legjelentősebb, néhány fő híján tízezer 

fő lakosú kisvárosa, amely egyben a Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, 

Sukoró, Vereb, Velence és Zichyújfalu településekből álló kistérség központ-

ja. Az 1970-es évektől vesz nagyobb lendületet a község fejlődése. Immár tuda-

tos politikával a Balaton tehermentesítése végett fejlődik országos jelentőségű 

üdülőhellyé, megtörténik a tópart rendezése, strandok épülnek az itteni náda-

sok helyett, amely komoly következménnyel járt a Velencei-tó ökológiai egyen-

súlyára nézve.1989-ben városi rangra emelik a települést, amely fejlődése az 

90-es években sem áll meg. A város szülöttje Gárdonyi Géza, akinek szülőháza 

Agárdpusztán látható.

Felértékelő adottságai – kiváló közlekedési kapcsolatai, 8 km-es tóparti sza-

kasza, termálvízkincse, a Mezőföld északi részének kiváló termőtalaja, országos 

átlagon felüli iskolázottságú lakossága – biztosíték arra, hogy a település fejlődé-

se újabb lendületet vegyen. A 70-es években állami forrásokból kialakított tóparti 

szakasz újjáépítése és környezetbarát modernizálása kiemelten fontos feladat. A 

60-as években kiosztott 90 négyszögöles aprótelkeken épített nyaralónegyedek a 

mai igényeknek nem  felelnek meg, ezen területek telekösszevonásokkal járó re-

konstrukciója elodázhatatlan. A termálvízre alapított gyógyfürdő további fejlesz-

tése – szálloda, egészségügyi szolgáltatóház, sportuszoda – az egész térség szá-

mára kívánatos. 

Gárdony a közeli két nagyváros, Budapest és Székesfehérvár kedvelt zöldöve-

zeti elővárosa, rekreációs központja lehetne – és lesz is.



ra, és küzdeni fog a térség és benne a kiste-
lepülések élhetővé tételéért, a helyi iskolák 
újraélesztéséért, a magyar kultúra, művé-
szet és hagyományok régi rangjának vissza-
állításáért. Mezőgazdász családi háttere mi-
att bízhatunk abban, hogy tettre készen fel-
lép a magyar föld idegen kézre játszása el-
len, és a bukott globalo-liberális áramlattal 
szemben a Németh László-i kert-Magyaror-
szág emberközpontú eszméjén dolgozva elő-
segíti a helyi értékteremtő közösségek és az 
erkölcsileg is megújult állam egymásra ta-
lálását, mind gazdasági, mind pedig szelle-
mi téren.

KELEMEN ISTVÁN színművész

„…reggel feküdt az ágyban, 
hogy föl akart kelni, egy haj-
szálnyira volt a felkeléshez, s 
mégsem kelt fel. Szent Ágos-
ton szerint nem volt teljes az 
akarata. Egy porszem is elég 
hozzá, hogy teljes legyen, de 

enélkül még nincs meg. Ő például egy gyer-

mekverset hallott. Tolle et lege. Vedd és ol-
vasd. S veszi a Bibliát. S már akármit olvasna, 
megtérne. De mi történik, ha ez a porszem el-
marad, s az ember elmulasztja a pszichológiai 
pillanatot? Amelyikben még módja van akar-
ni.” (Németh László: Széchenyi) 

A fenti Németh László-idézet szellemé-
ben ajánlom szeretettel a fi gyelmükbe L. Si-
mon Lászlót.

KLAUSZ GÁBOR 
könyvtáros, alpolgármester

L. Simon Lászlót évtizedek 
óta ismerem, nagy munka-
bírású, sokoldalú ember-
nek tartom. A kultúra szer-
vezése, a nemzeti értékek 
megőrzése, az idegenforga-

lom fejlesztése érdekében végzett munká-
ja alapján meggyőződésem, hogy személyé-
ben e fontos területek határozott és markáns 
képviseletet kapnának az Országgyűlésben. 
Helyismerete, lokálpatriotizmusa, személyes 
kapcsolatai sokat segíthetnek abban, hogy a 

Velencei-tó és környéke ismét megszerezze 
azt a kiemelkedő szerepet az ország idegen-
forgalmában, amit földrajzi adottságai alap-
ján megérdemel.

TAKÁCS MIHÁLY edző

Szavatartó, megbízható, csa-
ládcentrikus embernek is-
merem L. Simon Lászlót. Ke-
resztény értékrendű, erős 
hitű, aki gyermekeinek igazi 
szerető családapja. Hatékony 
csapatjátékos, aki a sportot 

is szereti. Segítő és rugalmas, lokálpatrióta 
gárdonyi ember.

TÓTH ISTVÁN polgármester 

A XX. század utolsó negyedé-
ben Gárdony egyik meghatá-
rozó családjává lépett elő a 
Simon család. A rendszervál-
tozás adta új lehetőségekkel 
élve a Mezőföld északi részé-
nek egyik legjelentősebb me-

zőgazdasági és turisztikai családi vállalkozá-
sát teremtették meg. Ebből a környezetből in-
dulva L. Simon László már egyetemista évei 
alatt az irodalmi élet legtehetségesebb tag-
jai közé került, s jó érzékkel fordult a politiká-
hoz is. A rendszerváltozás óta a választókerü-
let országgyűlési képviselőjelöltjeinek kampá-
nyaiban nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel vett 
részt. Igazán jó jelöltek hiányában sajnos nem 
kísérte siker a fáradozásait, de az akkor tör-
téntekből sokat tanult. L. Simon László az el-
múlt 20 év legfelkészültebb, legnagyobb támo-
gatást élvező jelöltje, aki győzni fog és hosszú 
évekre meghatározó politikusa lesz nem csak 
a választókerületnek.
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GERGELY TIBOR
kohász, kormánypadkezelő, kántor

Támogatásomról biztosítom 
L. Simon László képviselője-
löltet. Iváncsa területén be-
lül a főútvonalon három-négy 
éles kanyar is található, ide 
kellene nagy méretű tükrö-

ket elhelyezni a jobb beláthatóság érdeké-
ben. Az iskola elé gyalogátkelő létesítését 
szeretnénk. A MÁV-állomáson egy lehetőség 
szerint őrzött kerékpártároló létrehozásának 
is örülnénk. 

Munkás emberként biztos vagyok abban, 
hogy az írástudók felelősségét ismerő és gya-
korló író politikusként jelentősen hozzájárul-
hat a társadalom erkölcsi problémáinak or-
voslásához.

KATONA FERENC
építőipari vállalkozó

A hibás kormányzati po-
litika és a válság telje-
sen tönkretette az építő-
ipart. A szociális támoga-
tások megvonása csökken-

ti a megrendeléseket. L. Simon László is-
meri a kis- és középvállalkozók gondjait. 
Az építőipar megerősítésében számítunk 
a segítségére.

KOLLER ZOLTÁN
L. Simon László fi atal, Jó-
zsef Attila-díjas író. Támo-
gatom mind a jelölését, 
mind a megválasztását. A vi-
déken élő fi atalok problémá-
inak, gondjainak megoldá-
sában számíthatunk rá. Kör-

zetünk képviselőjeként garancia lehet a fi a-
talok számára. A teljesség igénye nélkül a 
problémák sora: családalapítás, otthonte-
remtés, munka, egészséges és biztonságos 
élet. A településünkön működő és a jövőben 
átalakuló önkormányzattal kapcsolatot tart-
va képviselheti polgárainkat.

RÉDLI LÁSZLÓ
EU-szakközgazdász, tanácsadó

L. Simon László ismeri a gaz-
daság világát, ismeri a kultú-
ra világát, mindkettő terüle-
ten eredményeket tud felmu-
tatni. A megyei közgyűlésben 
bizonyította politikusi képes-

ségeit. Eredményei, tapasztalata, embersé-
ge alapján ajánlom őt országgyűlési képvise-
lőnek.

Látja az árnyalatokat, látja a világ össze-
tettségét, az irodalomban ez alapkövetel-
mény. A politikában ez átok és áldás. Van any-
nyira individuum, hogy áldássá alakítsa. Sike-
rüljön, kívánom, segítem mindannyiunk ne-
vében.

VASS ERIKA
szociálpedagógus

Hét éve dolgozom szociális 
területen, így közelről szem-
lélhettem azt a sajnálatos 
folyamatot, melynek során 
a társadalom alappillérei, 
a családok egyre nehezebb 

helyzetbe kerültek. A gazdasági válság és a 
politikai viszonyok következtében egyre töb-
ben szorulnak külső segítségre.

Úgy gondolom, hogy a következő kormány 
egyik legfontosabb feladata, hogy megerősít-
se a családok támogatási rendszerét.

L. Simon László íróként már tanúbizony-
ságot tett szociális érzékenységéről. Biztos 
vagyok abban, hogy politikusként méltón kép-
viseli a családok érdekeit. 

Iváncsa Fejér megye középső részén fekvő település. Gazdag történelmi múltra 

visszatekintő helység, hiszen Iváncsa és környéke ősidők óta lakott helynek számít. 

Már a bronzkorból származó leletek is ezt bizonyítják. Jelen pillanatban számos, 

megoldásra váró gonddal küszködik.

Általános megoldásként kínálkozik a munkahelyteremtés és a vidékfejlesztés. 

Ugyanakkor a sajátos problémákról sem feledkezhetünk meg. Évtizedek óta gondot 

okoz, hogy nincs összehangolva a busz és a vonatközlekedés. Fontos lenne a kistér-

ségi tanuszoda gazdaságos – más településekkel együttesen fenntartott – működ-

tetése, a helyi vállalkozások bevonása a településfejlesztési munkálatokba és még 

sorolhatnánk a megoldásra váró feladatokat egészen a lakosság érdekeit szolgáló 

telekértékesítési önkormányzati stratégiáig.

Magyarország csak akkor lehet újra erős, ha erős közösségek alkotják. Iváncsa 

valóban többet érdemel!

Iváncsa
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A Gárdony kistérséghez tartozó település egészen a bronzkorig visszanyúló történelem-

re tekinthet vissza, a honfoglaláskori Nyék törzsről kapta a nevét. Itt született egyik leg-

nagyobb költőóriásunk, Vörösmarty Mihály.

A falu, akárcsak a többi hasonló település, mára gondok tömegével kénytelen meg-

birkózni. Mindenféle rangsorolás nélkül néhány megoldásra váró feladat: a helyi gazdál-

kodókat, vállalkozókat helyzetbe kell hozni, a térség további fejlesztése is elengedhe-

tetlen, ehhez pedig támogatni kell az új kezdeményezéseket is. Ugyanígy nagy fi gyelmet 

kell fordítani az önkormányzatok pénzügyi helyzetének rendbetételére. Segíteni kell az 

elmúlt évek vidékellenes kormányzati politikájának következményeként nehéz pénzügyi 

helyzetbe került településeket.

Itt az idő, hogy a közügyek közös ügyeinkké váljanak! 

DR. BAKÓ BÉLA orvos, 

a Református Egyház gondnoka, 

a Nyéki Polgári Egyesület Elnöke, 

önkormányzati képviselő

L. Simon László személyében 
a Fidesznek olyan képviselő-
jelöltje van, aki akkor is nyer-
ne a gárdonyi választókerü-

letben, ha nem a Fidesznek állana a zászló 
országosan. Közöttünk lakik, fi atal, jó meg-
jelenésű, megnyerő modorú, többgyermekes 
családapa. Jól felkészült, maga is író, ismeri a 
történelmet, a gazdasági életet, briliáns ész-
járású. Anyagilag független, nincs lekötelez-
ve, nem megélhetési politikus. A Fejér Megyei 
Közgyűlés tagjaként nagy politikai tapaszta-
lattal, empátiával rendelkezik.

DR. BAKÓ BÉLÁNÉ 
gimnáziumi tanár, a kápolnásnyéki 

Református Egyház presbitere

A székesfehérvári Teleki 
Blanka Gimnáziumban – mely 
iskola most készül másod-
szor miniszterelnököt adni az 

országnak – négy évig voltam László osztályfő-
nöke és két tárgyból tanítottam. Gyors észjárá-
sú, okos, becsületes, nyíltszívű, igazságszere-
tő és az igazságért harcolni tudó fi atalembert 
ismertem meg benne. Ő az, aki a fenti tulaj-
donságait nemcsak egyéni és családi, de kö-
zösségért való szolgálatában is gyümölcsözte-
ti. Jelölését támogatom, és mindenkinek aján-
lom, hogy támogassa, nem fog csalódni benne. 

BENCZE PÉTER iskolaigazgató

L. Simon Lászlót a Fejér 
Megyei Önkormányzat Okta-
tási és Kulturális Bizottság 
elnökeként ismerem. Elnö-
ki tevékenységét a széles lá-
tókör, az éleslátás, a céltuda-
tosság, ugyanakkor az empá-

tia és a szolidaritás jellemzi. Fontosnak tartja 
és fi gyelembe veszi az intézményvezetők véle-
ményét. A bizottsági üléseket lényegre törően, 
energikusan vezeti. 

Véleményét mindig vállalja, még akkor is, 
ha konfrontálódnia kell a jó cél érdekében. 
L. Simon Lászlót országgyűlési képviselőnek 
alkalmasnak tartom, biztos vagyok benne, 
hogy elszántan fog harcolni választói érdeké-
ben, a közügyek szolgálatában. Emberi tulaj-
donságai és közéleti szerepvállalása alapján 
támogatom a képviselővé választását.

GYÖRBIRÓ LÁSZLÓ 
a Kápolnásnyéki Polgári Egyesület 

titkára, a helyi Fidesz elnöke

L. Simon László nagy tu-
dású, széles látókörű, rend-
kívül aktív közéleti ember. 
Tisztességes, többgyermekes 
családapa. 

Olyan hiteles pártszövetség állítja képvise-
lőjelöltjének, mely pártszövetség egyedül al-
kalmas tönkretett országunk talpra állításá-
ra. A fentiek ismeretében feltétlenül támoga-
tom, mint a roppant nehéz feladat elvégzésé-
re minden szempontból alkalmas képviselőt!

 

MATI KÁROLY borász

Író, szerkesztő, rendezvény-
szervező, a megyei közgyű-
lés tagja, az Írószövetség tit-
kára, vállalkozó, férj és csa-
ládapa. Agárdi gyermek, aki-
nek köszönhetjük a tókör-
nyék talán legszebb könyvét, 

az „Édes szőlő, tüzes bor”-t, melynek bemu-
tatásán egyik köszöntő lehettem. Aki a nap 
24 órájából 24-et dolgozik, a Velencei-tó kör-
nyéki bort ismeri és szereti – rossz ember 
nem lehet.

Magam és családom nevében őszintén tá-
mogatom.

PERJÉS ANDRÁS tanár, 

önkormányzati képviselő

L. Simon László tevékenysé-
gét évek óta ismerem. A Ve-
lencei-tó környéki lokálpat-
riótaként, mint író, mint sző-
lész-borász kiemelkedő a 
munkássága. Alapító tagja a 

Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egye-
sületének, különböző irodalmi folyóiratok szer-
kesztője, főszerkesztője volt az elmúlt évek-
ben. Jelenleg a Magyar Írószövetség titkára 
és a Fejér megyei Oktatási és Kulturális Bi-
zottság elnöke.

Legfőbb erénye az irodalmi és a mezőgaz-
dasági tevékenységén keresztül az emberi 
kapcsolatok és értékek közvetítése.

Tenni akarását a szinte megállás nélkü-
li alkotás élteti, a tókörnyék és a magyar nép 
érdekében a jobb létért és a művelt emberért.

Kápolnásnyék
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Kisapostag Dunaújváros déli szom-

szédságában fekszik. A területen már 

a bronzkorban is éltek emberek. Ez a 

korszak az itt talált kerámia-edények 

után a Kisapostagi kultúra nevet kap-

ta. Bár az elmúlt 60 évben a családi há-

zak számának növekedése azt mutatja, 

a falu „életre van ítélve”, ehhez nem tár-

sult elegendő mértékű fejlesztés: a köz-

intézmények épületei a két világháború 

közötti időkből származnak – Dunaújvá-

ros árnyékában azóta a település a kör-

nyék mostohagyermekeként alig fejlő-

dött.

Ahhoz, hogy Kisapostag lakói megér-

demelt, képességeikhez méltó környe-

zetben éljenek, szükséges az úthálózat 

állagmegőrzése és javítása, fejlesztése, 

de a csatornahálózat teljes körű kiépíté-

se is megoldandó feladat, s a közvilágí-

tás korszerűsítése, az új, korszerű falu-

központ kiépítése is ránk vár.

A Kisapostaghoz közigazgatásilag 

újólag visszakerülő Schalbert-sziget 

újabb lehetőséget biztosít az itt lakók 

számára. Az itt lévő egykori Schalbert-

kúria épületének, valamint a dereg-

lyejavító csarnoknak a felújításával, a 

régi nagy-dunai strand helyreállításá-

val Kisapostag újra közvetlen, élő kap-

csolatba kerül a Dunával – a helybéliek 

a szabadtéri közösségi rendezvényeket 

egy országosan is kiemelt szépségű te-

rületen tarthatnák meg a jövőben.

Kisapostag 
KÉRINÉ OLÁH ZSUZSANNA 
a Fidesz helyi elnökhelyettese

2009-ben ismertem meg 
L. Simon Lászlót egy kisapos-
tagi fórumon. Azonnal megfo-
gott a közvetlensége, ember-
sége és a szegényebb embe-
rek iránti empátiája. Első be-

szélgetésünk alkalmával rögtön éreztem, hogy 
a szűkebb közösségéért és a nemzetért is való-
ban mindent meg fog tenni. Annak érdekében 
fog dolgozni, hogy felemelkedjen az országunk. 
Teljes szívemből támogatom, mert én is min-
dent úgy gondolok, ahogy ő érzi s gondolja.

KUTROVÁCZ ISTVÁN 
ügyvezető, önkormányzati képviselő, 

a „Schalbert” Kisapostagért 

Alapítvány kuratóriumi elnöke

„A rosszul gombolt mellényt 
újra kell gombolni.” Mi sem 
igazabb ma, mint ez a nagy-
szerű deáki gondolat. Nem ke-

vesebb a mi feladatunk, mint ezt az „újragom-
bolást” elvégezni. Ennek a feladatnak az elvég-
zését csakis olyan emberekre szabad bíznunk, 
akik eddigi tevékenységükkel igazolták az elkö-
telezettségüket: a tiszta viszonyok megterem-
téséért, a magyar vidék értékeinek megőrzésé-
ért, a kistelepülések felemelkedésének előse-
gítésért, önállóságuknak megtartásáért.

Én ezen emberek között tudom L. Simon 
Lászlót.

DR. MÁTÉ-KASZA LÁSZLÓ 
orvos, a dunaújvárosi kórház 

főigazgatója 

Több mint tíz éve élek 
Kisapostagon, tisztelem, ked-
velem az itt élő embereket, a 
természeti szépségében gaz-
dag környezetünket. Minden-

ben igyekszem segíteni lakóhelyünk fejlődé-
sét. Az eddigi életem során és a dunaújvárosi 
kórház főigazgatójaként 12 év alatt megszer-
zett vezetői tapasztalataim alapján meggyőző-
déssel vallom, hogy régiónk és saját lakóhe-
lyünk fejlődésének legfontosabb záloga a tanu-
lás, a munka, az otthonteremtés és a kulturált 
kikapcsolódás optimális feltételeinek megte-

remtése. Az emberek helyben tartását egy jól 
működő kórház közelsége is nagyban motivál-
ja. E céljaink eléréséhez értékrendünket stabi-
lan képviselő politikusokra és a többség akara-
tát megvalósító kormányra van szükség. 

Sajnos, az elmúlt időszakban sok ezzel el-
lentétes, negatív tapasztalatunk volt, életfel-
tételeink is romlottak. Feltétlenül szükség 
van tehát a változásra. Olyan országgyűlé-
si képviselőt és vezető politikusokat kell vá-
lasztanunk, akik tudásukat, szorgalmukat és 
kapcsolatrendszerüket alapvető emberi nor-
máink érvényesítésére hasznosítják. Szá-
munkra ezt az egészség, a család, a bizton-
ságos, vonzó lakókörnyezet és a stabil mun-
kahely jelenti.

L. Simon László személyében egy írót, a 
Magyar Írószövetség titkárát, a vidéki közössé-
gek fentiekben megfogalmazott elvárásainak 
elkötelezett támogatóját ismertem meg. Bi-
zonyos vagyok abban, hogy alapvető feladatá-
nak tekinti az itt élő emberek érdekeinek kép-
viseletét, segíti lakóhelyünk fejlődését és re-
ményeim szerint kórházunk működését is. Ez-
zel a hozzáállásával Kisapostag és lakóközös-
ségének jövőjét szolgálja, mely alapján támo-
gatom országgyűlési képviselővé választását.

MOLNÁR GÉZA vállalkozó, 

önkormányzati képviselő 

A jelenlegi morális és gazda-
sági válságból az ország kive-
zetése nem egyszerű feladat. 
Megfelelő embert a megfele-
lő helyre: ész–értelem–hoz-
záértés. Ez rá jellemző, ezért 

biztatok mindenkit, szavazzon az országgyű-
lési képviselőválasztáson L. Simon Lászlóra!

1 8 
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Kulcs az 1994-ben megtartott helyi népszavazást követően vált önálló községgé, bár 

történelmileg bizonyítottan 650 éves múltra tekint vissza. Szorgos lakosainak köszön-

hetően folyamatosan fejlődő településről beszélhetünk. Mindezek mellett az általános 

népesedési mutatókkal ellenkezően Kulcs község Fejér megyében a legdinamikusab-

ban bővülő lélekszámmal büszkélkedhet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 

a lakosság tíz év alatt megduplázódott. Kulcs emellett gyönyörű fekvésű Duna-parti 

üdülőfalu is. Az itt üdülők száma nyári időszakban eléri a 4500–4800 főt. Itt épült első-

ként Magyarországon közcélú szélerőmű. 

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy kistérségi egészségügyi központként is jegyzik, 

minden adott ahhoz, hogy a vidékbarát kormányzás által biztosított esélyeket kihasz-

nálva mintatelepüléssé válhasson. 

ANTAL LAJOS megyei képviselő

Jó szívvel és nagy-nagy 
örömmel ajánlom minden, 
a jövőnk iránt elkötelezett 
ember fi gyelmébe L. Simon 
László barátomat. Környe-
zetvédőként fontosnak tar-
tom, hogy olyan képviselőnk 

legyen a Ország Házában, aki napi munkája 
során szembesül a klímaváltozás okozta kihí-
vásokkal, s a megújuló energiaforrások egy-
re nagyobb mértékű használatának fontossá-
gával. Földünk évmilliárdok során felhalmo-
zódott energiaforrásai néhány évtizeden belül 
elfogynak, s ahhoz, hogy nap mint nap fel tud-
juk kapcsolni a villanyt, be tudjuk fűteni ottho-
nunkat vagy el tudjunk jutni a munkahelyünk-
re, megújuló energiaforrásokra van szüksé-
günk. A megújuló energiaforrások egyik leg-
nagyobb előállítási területe a mezőgazdaság, 
mely megyénk és országunk sok polgárának 
adhat munkát. L. Simon László barátom írói 
munkássága mellett aktív agrármérnök is, és 
tisztában van vele, hogy országunk sikerének 
záloga egy fejlett zöldgazdaság kiépítése le-
het.                                  

JOBB GYULA 
vállalkozó, a Fidesz helyi elnöke

1989-ben, amikor úgy gon-
doltuk, hogy végre változik a 
rendszer, örömünkben sír-
va fakadtunk. Aztán eljött az 
idő, amikor újra sírva faka-
dunk, mert nem történt meg 

a várt változás, illetve sokkal rosszabb lett 
(magas munkanélküliség, kevés kereset). A 
rendszerváltás előtt, fi atalon is tudtam, hogy 
a szocialista rendszer nem adta meg a sza-
badságot. Elkötelezett Fidesz-szavazóként ál-
lítom, az Orbán-kormány időszaka alatt bizo-
nyítottan jó irányba haladt az ország, eredmé-
nyeket értünk el.

Az utóbbi 8 év keserve, hogy mint vállalko-
zó a multinacionális külföldi cégekkel szem-
ben a lehetőségeink lassan a nullát érik el. 
Ezért döntöttem úgy, mint magyar vállalko-
zó, aki magyar embereket foglalkoztatok, az 

államkasszába, tisztességgel befi zetem az 
adót, hogy a Fidesz mellé állok, és támoga-
tom, mert az ő politikájukban látom biztosí-
tottnak a jövőben a magyar vállalkozók tisz-
tességét, az emberek megélhetését. Közvet-
len kapcsolatba kerültem Fidesz-aktivisták-
kal, vezetőkkel, többek között L. Simon Lász-
lóval is. Benne látom azt az igyekezetet, hogy 
a magyar emberek, vállalkozók érdekében 
szeretne tenni, a térség problémáival aktí-
van foglalkozik jelenleg is. Olyan ember, aki 
benne van az élet sűrűjében, széles látókörű, 
aktivitásával alkalmas az egyszerű emberek 
képviseletére. Mint családos ember szembe-
sül a napi problémákkal.  

Bízom a képviselőjelöltünkben, L. Simon 
Lászlóban és a Fideszben, hogy a jelenleg 
Európában utolsóként jegyzett országunkat 
előbbre viszik.

KORONDI CSABA 
nyugállományú mérnök ezredes, 

okleveles vegyészmérnök, 

élelmiszer-minősítő szakmérnök, 

amatőr szőlész-borász

Három évtizedes, a közigaz-
gatásban eltöltött pályafu-
tásom végeztével megdöb-

benve tapasztalom a magyar államigazgatás 
és a honvédelem teljes csődjét. Fantomszer-
vezetek, sóhivatalok burjánzanak, horribilis 
pénzekért pártkatonák ülnek a vezetői és a 
– semmit nem csináló – beosztotti helyeken. 
Ezen sürgősen változtatni kell! 

Jogilag, valamint gazdaságilag helyre 
kell tenni a helyi, önkormányzati igazgatást, 
az állami kézből ki nem adható egészség-
ügyet, a köz- és felsőoktatást, a tömegköz-
lekedést. És újjá kell szervezni, újjá kell te-
remteni a honvédelmet! Mindez óriási feladat 
lesz. Ehhez olyan, a nemzeti-polgári gondo-
lathoz és értékrendhez elkötelezett, ugyan-
akkor óriási munkabírású, széles körű mű-
veltséggel bíró emberekre van szükség, mint 
az általam csak pár éve megismert, de máris 
nagyrabecsült L. Simon László.

Ajánlom minden nemzeti elkötelezettsé-
gű, polgári értékrendet valló embernek, fele-

lősen gondolkodó választópolgárnak, szavaz-
zon rá! Ideje, hogy végre egy igazán jó ország-
gyűlési képviselőnk legyen!

KACZANDER KÁROLY 
nyugdíjas, egykori forradalmár, 

Fejér megye díszpolgára

Nyolc éve várok arra, hogy éle-
tem hátralévő éveit nyugod-
tabb légkörben élő családta-
gok körében éljem le! A ha-
zugságok, a feszültségek po-

litikai szítása, a nem egyenlő mércével mért 
közélet, az erkölcsi értékek semmibevétele 
mérgezi 15 millió magyar mindennapjait és fo-
kozza szűkebb családom napi gondjait is. Csak 
megértésben, összetartásban lehet értelme-
sen élni; ehhez a társadalom többségének 
akarata kell! Ezt az igazságos egységre törek-
vést látom a Fidesz célkitűzéseiben. A becsüle-
tes emberi tartás és erkölcsös magatartás je-
gyében akarok az új Magyarországot megvaló-
sító társadalmi és politikai erőnek segíteni!

Ezért is szavazok a Fideszre, az össznemzeti 
törekvések politikájának visszatérésére és tá-
mogatom L. Simon Lászlót, a Fidesz–KDNP 
képviselőjelöltjét!

Kulcs
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Mezőfalva 5100 lakosú nagyközség 

Fejér megye déli részén. A település 

életét nagyban befolyásolja a Dunai 

Vasmű, ahol sok helybéli dolgozik. 

Jelentős jó minőségű mezőgazdasá-

gi területtel rendelkezik Mezőfalva, 

de a mezőgazdaságban a foglalkoz-

tatottság szerény mértékű. 

2006 után a képviselő-testü-

let hosszú távú fejlesztési tervet al-

kotott, amely mentén haladva lát-

ványos fejlődésnek indult a falu. Fő 

célként tűzte ki a testület a terület 

teljes csatornázottságát. Pályázat 

útján jelentős lépést tett a település 

e cél elérésére. Az első intézkedések 

között létesített a testület a falu dél-

keleti részén ipari parkot a majdani 

befektetők fogadására. A szintén pá-

lyázat útján nyert 260 millió forint-

ból korszerű iskolát kap a település. 

A tervek között szerepel a művelő-

dési ház bővítése, felújítása, a „régi 

tanácsház” civilházzá alakítása és 

felújítása. A falu szerkezetének fej-

lődését biztosítja az északi részen 10 

hektáros területen építési telkek ki-

alakítása. A tervekben szerepel egy 

záportározó létrehozása, melyben a 

településen keletkező csapadékvíz 

egy részét lehet levezetni, illetve pi-

henőparkként is működne.

DEÁK FERENC 
családi gazdálkodó

L. Simon László a vidék és a 
vidéki ember támogatója le-
het, hiszen sok egyéb feladata 
mellett a mezőgazdaságra is 
rálátása van. Saját tapaszta-
latából tudhatja, hogy milyen 

problémákkal küzd a vidéken élő gazdálkodó 
ember. Bízom benne, hogy felkarol bennün-
ket. Problémáinkra megtalálja a megoldást.

Megtesz mindent azért, hogy a föld a ma-
gyar emberek kezében maradjon. Ezért támo-
gatom L. Simon László 4. számú választóke-
rület országgyűlési képviselőjévé választását. 
Kérem, tegye Ön is ezt!

DEÁK KÁROLY
építőipari vállalkozó

L. Simon László eddig meg-
ismert szakmai rálátása a 
magyar politikán keresztül 
érezhető változásokat hoz-
hat minden polgár számára. 
Nagyon sok a szegény, rossz 

sorban lévő ember, akiken senki nem segít. A 
segítség ne minden esetben pénzbeli juttatás 
legyen, hanem munkához kell juttatni az em-
bereket. A vállalkozásokat a közterhek csök-
kentésével, támogatásokkal kell segíteni. Új 
törvényi szabályozások kellenek a magántu-
lajdon, a közrend védelmére, az egészség-
ügy rendbetételére, a pazarló államháztartás 
megszüntetésére, az oktatásügy átalakításá-
ra, a gazdaság élénkítésére. 

HORVÁTH JÁNOS
nyugdíjas vállalkozó

Az ország elvárása, hogy tö-
röljék el az ingatlanadót; 
hogy gyorsabb legyen a bíró-
sági ügyintézés, a bíróság ve-
gye komolyan az ítélkezést; 
hogy az állami cégek vezető-

inek végkielégítését korlátozzák; hogy a kis-
vállalkozókat támogassák; hogy megfelelő le-
gyen a közbiztonság, rendőr szolgáljon min-
den településen; hogy szorítsák vissza a kor-
rupciót; hogy a családokat segítsék.

Úgy látom: L. Simon László, a Fidesz–
KDNP képviselőjelöltje ezen értékek mögött 
áll, s szavazatunkkal támogatva az országgyű-
lésben megfelelően képviselheti ügyeinket. 

KISS JÓZSEFNÉ
a Fidesz helyi elnöke

Személyesen ismertem meg 
azt a fi atalembert, aki ké-
pes érdekeinket országgyű-
lési képviselőként képvisel-
ni. Széles látókörű, becsüle-

tes, a kultúra embereként érzékeny az őt kö-
rülvevő világra. Fiatal, ezért sok éven keresz-
tül számíthat rá a választókerület, mert kis 
hazánk nagy problémáit sürgősen meg kell ol-
dani. A gazdasági válságból való kilábaláshoz 
megbízható, munkabíró, a választókerületün-
ket jól ismerő és a problémák felismerésére, 
megoldására képes embert kell állítanunk. 
L. Simon Lászlót ezért tudom ajánlani tisztelet-
tel s kérni Önöket, hogy szavazatukkal támo-
gassák megválasztását, mert ő teljes odaadás-
sal végzi a munkáját és az Önök érdekeit védi.

SZABÓNÉ DR. ILYÉS MARGIT
nyugdíjas csecsemő- és gyermekor-

vos, a mezőfalvai mozgáskorlátozott 

egyesület elnöke

Becsületes, egyenes, szavatar-
tó embernek ismertem meg, 
olyan embernek, akire hazánk-
nak és nemzetünknek minden 

körülmények között szüksége van. Különösen 
most van erre nagy szükség, amikor a romokból 
kell egy új Magyarországot felépíteni és nemze-
tünk lelkét meggyógyítani. Széles körű művelt-
sége és képzettsége alapot biztosít a problémák 
felismerésére, ugyanakkor a megoldásukra is.

Meggyőződésem, hogy képviselői esküjé-
hez híven a 4-es választókerület választóinak 
érdekeit fogja képviselni. Ezért kérem tiszte-
lettel Önöket, támogassák szavazatukkal or-
szággyűlési képviselővé választását.

TÖTTÖS TIBOR
a Római Katolikus Egyházközség 

világi elnöke

Egy olyan fi atalembert ismer-
tem meg benne, aki elegendő 
rátermettséget érez, és tud 
célokért, feladatokért lelke-

sedni. Erős akarattal, komoly, őszinte törek-
véssel fog munkálkodni a települések, a kö-
zösségek, az emberek javára. A kultúra em-
bere: a kultúra maga a nép, az alapvető érté-
kekben együtt gondolkodó közösség. Ha nin-
csenek alapvető közös értékek, nincsen kul-
túra, de nép sincs, csak tömeg. A kultúra 
hangja a csönd. A csönd az elmélyedés, föléb-
redés, a bekapcsolódás, a megértés, a tiszte-
let, a bölcsesség hangja. Kérem Önöket, hogy 
félrevonulva, pár perc csöndben gondolják vé-
gig saját maguk, családjuk, településük jövő-
jét, ismerjék meg a Fidesz–KDNP képviselője-
löltjét, szavazatukkal támogassák őt.

Mezőfalva 



I t t  a z  i d ő !   •  2 1 

Nadap a Gárdonyi kistérségben található festői 

fekvésű falu. Valószínűleg fontos település volt 

a honfoglalás időszakában. Első írásos emlé-

ke az 1193-as alapítólevél, ami szerint a telepü-

lés először a fehérvári keresztes lovagok birto-

ka volt, később a Csákok, majd a Buzlayak ural-

ma alá került. A török hódoltság után németeket 

telepítettek a területre. Kitűnő fekvése miatt tu-

risztikai célponttá vált a Velencei-hegységbe ki-

rándulók és a Velencei-tóhoz igyekvők számára. 

Bár egyre többen vásárolnak vagy építenek 

lakóingatlant – hiszen a Velencei-tótól, az M7-

es autópályától, valamint a tókörnyék nyújtot-

ta szórakozási és sportolási lehetőségektől két 

kilométerre fekszik –, a lakható falu érdekében 

lenne mit javítani. A belső infrastruktúra fejlesz-

tésével, a középületek állagjavításával, a bizton-

ságos közlekedés megteremtésével, a prospe-

ráló községhez méltó központ kialakításával 

mind az idelátogatók, mind pedig az ittlakók ott-

honosságérzetét javítani lehetne.

Az örvendetes gyermekszaporulat felelős-

séggel is jár: mindent meg kell tennünk annak 

érdekében, hogy gyermekeink a megfelelő kö-

rülmények között színvonalas közoktatásban ré-

szesüljenek. Mivel a lakosság nagy része ingá-

zik, a helyi adottságok kihasználásával a munka-

helyteremtésre is hangsúlyt kell fektetnünk.

BÁLINT GYÖRGY
a Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesületének elnöke

Értékteremtés nélkül nincs felemelkedés. Felemelkedés a kul-
túrában, a hagyományőrzésben, a gazdaságban és a belső érté-
kek mentén. Fontos, hogy olyan – környezetéért és szakterületéért 
ez idáig is sokat tett – személy legyen a választókerületünk képvi-
selője a törvényhozásban, aki ambiciózusságán túl emberi érték-
rendjét, elhivatottságát és adottságait tekintve is fanatikusan és 

megszállottan képes képviselni a bizalmat adó térség problémáit. A fenti munká-
hoz előlegezem meg a bizalmat L. Simon László számára.

DEZSŐ PÉTER
vendéglős, a Patkó Csárda vezetője

L. Simon László olyan gazdálkodó, aki itt él közöttünk. Pincészete, 
szőlője, gyümölcsöse maga az ember. Mindennapjaiban, saját éle-
tében érzi a tókörnyék, a magyar agrárium gondját, baját, kínjait. 
Ha úgy gondolod, fontos a magyar vidék boldogulása, jobb jövője, 
szavazz rá, én azt teszem. 

L. Simon László író, szerkesztő, az Írószövetség titkára, kultu-
rális életünk közismert, aktív szereplője. Mindennapjaiban érzi a magyar kultúra 
és oktatásügy siralmas állapotát. Ha fontos számodra a magyar kultúra és okta-
tásügy értékeihez, hagyományaihoz méltó fölemelése, szavazz rá, én ezt teszem.

Ha a változásra szavazol, válaszd L. Simon Lászlót!

EÖTVÖS SÁNDOR
mérnök, a Fidesz helyi elnöke

Az elmúlt 8 év MSZP-SZDSZ kormánya az országot mind gazdasá-
gilag, mind erkölcsileg a legmélyebb válságba vezette. Értékeink 
minden tekintetben végveszélybe kerültek.

Két út áll előttünk: Tűrhetjük közönyösen vagy kétségbeeset-
ten, hogy a hatalom méltatlan birtokosai az országot pusztulásba 
vezessék. Választhatjuk azonban a megtisztulás, a megújulás re-

ményében a Fidesz–KDNP jelöltjeit. L. Simon László készen áll arra, hogy értünk, 
velünk elinduljon egy jobb, élhetőbb Magyarország felé vezető úton. 

Családom és minden honfi társam jobb jövője érdekében szavazatommal a Fi-
desz–KDNP-t és jelöltjét, L. Simon Lászlót támogatom.

Nadap

Fejér megye 4. számú választókörzet 
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SZEKERES BÉLA 
önkormányzati képviselő, gazdálkodó

Azért támogatom L. Simon Lászlót, mert benne látom 
azt a személyt, aki a nekem fontos célokért is küzdeni 
fog: a mezőgazdaság felvirágoztatásáért, a termelés-
ből élők életének jobbá tételéért. Fontos, hogy spor-
tolásra neveljük a fi atalokat, s hogy növeljük a helyi 
sportolási lehetőségeket. Az elmúlt nyolc év politikai 

hibáinak a felelőseit számon kell kérni, s vissza kell szorítani a nagy-
mértékű korrupciót is. L. Simon László mindezen ügyek elkötelezett 
harcosa.

Fejér megye déli részén, a Mezőföldön fekvő település. A te-

lepülésről az első írásos emlék a 13. századból maradt fenn, IV. 

Béla király idejéből. Őslakói szállásról szállásra vándorló, legel-

tető életmódot folytató pásztorok voltak, akiknek itt volt téli szál-

lásuk. Őszutón a ridegmarha-nyájakat áthozták a Dunán és Elő-

szállás környékén legeltették egészen karácsonyig. Ekkor Kará-

csonyszálláson – Nagykarácsonyban – összegyűltek és ünnepel-

tek, az uradalmi intéző felügyelte, hogy eleget tesznek-e vallási 

kötelezettségüknek. Erre az apát külön rendeletet hozott. Máig 

is élő népszokást hagytak ránk, a „pásztorozást”. 

A Magyar Posta 1994-es alkotópályázatának sikere után szüle-

tett az az ötlet, hogy miért ne lakhatna a magyar Mikulás Nagyka-

rácsonyban. A nagykarácsonyi önkormányzat és a Magyar Miku-

lás Alapítvány összefogásával egy üresen álló épületben 1995-ben 

megnyílt a Mikulásház. Részben a ház sikerének köszönhető, 

hogy Nagykarácsony lett a Mikulás-levelezés központja.

2000-ben a szomszédos plébánia, Előszállás fi ataljai kiállí-

tást rendeztek a Jubileumi Szentév és a Magyar Millennium tisz-

teletére „Világunk templomai” címmel, mely a nagykarácsonyi 

templomban is bemutatkozott. A várakozást meghaladó siker és 

a mintegy félezer látogató új inspirációkat adott. A következő év 

húsvétja előtt pedig konkrétan is megfogalmazódott az üzenet: 

egy óriási kültéri betlehem építése és egy új zarándokhely lét-

rehozása. 2001 adventjére megszületett a legnagyobb szabadté-

ren elhelyezett  magyar betlehem. Nagykarácsonyban egyébként 

szokás a betlehemezés is, királyok keresik a Kisjézust a házak-

nál, s találják meg a magyar betlehemnél.

Nagykarácsonyban szükséges az úthálózat fejlesztése, a csa-

tornarendszer kiépítése. Előttünk álló feladatként megfogal-

mazható a szőlőhegy felzárkóztatása, a jövő szempontjából elen-

gedhetetlen a fi atal családok letelepedésének támogatása.

Nagykarácsony
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CSIZMADIA GYÖRGY
önkormányzati képviselő, 

a Bodzatermelők Értékesítő 

Szövetkezete elnöke

Ajánlom fi gyelmükbe L. Simon 
Lászlót, mert én olyan ember-
nek ismertem meg, aki üldözi 
és ellenzi a korrupciót; aki vi-

déken élve és munkáját végezve, kertészként 
ismeri a vidék problémáját, a kisvállalkozás-
ok fontosságát, a munkahelyteremtés és fog-
lalkoztatás nehézségeit; aki úgy véli, hogy az 
együttműködések, az önkormányzatok és a 
problémáik helyi szinten nagyon fontosak; 
akinek a vidéki életkörülmények fenntartása 
és fejlesztése fontos. L. Simon László prog-
ramjának fontos része a fentiek megoldása. 
Tőle határozott, lendületes és következetes 
munkavégzését várhatunk. Köztünk élve el-
juthatnak a gondjaink hozzá és a Parlament-
be. Elvárhatjuk tőle, hogy a közélet tisztuljon.

VARGÁNÉ KAISER KATALIN 
jogi szakokleveles közgazdász, 

közbeszerzési referens

A gondok megoldásához, a 
fejlődést előmozdító össze-
fogáshoz köztünk és velünk 
élő képviselőre van szükség, 
aki saját gazdaságában, vál-

lalkozásában érzi e gondok súlyát, de látja 
a fényesebb jövő felé vezető lehetőségeket, 
s ahogy irodalmi alkotó tevékenysége során, 
ebben a „hétköznapi” politikusi közegben is 
teljes szívvel, bátran és biztos értékek men-
tén haladva végzi az ehhez rendelt munkát. 
L. Simon László a Fidesz–KDNP országgyű-
lési képviselőjelöltje. Agárdi mezőgazdasági 
vállalkozó, szőlész-borász mérnök, miköz-
ben író, kulturális szakértő, magyar-történe-
lem szakos tanár. A Magyar Írószövetség tit-
kára. Magunknak ajánlom – jó szívvel.

PAPP LÁSZLÓ gyógyszerész 

Vannak jól felkészült elméleti 
szakemberek, akikből hiány-
zik a gyakorlati érzék. Van-
nak a gyakorlati életben jól 
elboldoguló szakemberek, 
viszont sokszor hiányosak 
az ismereteik. Véleményem 

szerint L. Simon László azért alkalmas jelölt 
országgyűlési képviselőnek, mert benne egy-
szerre látom az elméleti és a gyakorlati szak-
tudást. Olyan sokan szeretnék azt, hogy szó 
és tett egy legyen!
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Fejér megye 4. számú választókörzet 

Dunaújvárostól nyugatra, a Mezőföldön helyezkedik el. A község neve 1429-ben 

bukkan fel Venyim alakban. A Venyim helynévhez később csatolt Nagy- előtag a Me-

zőfalvához tartozó Kisvenyimtől való megkülönböztetésre szolgál. A település önál-

lóvá válása óta jelentős fejlődésen ment keresztül. E fejlődés nemcsak a lakónépes-

ség számának növekedésében, hanem a község arculatában is jelentkezik. A sta-

tisztikai adatok szerint 1949-ben összesen 193 lakóépületet tartottak nyilván, mára 

viszont 1300 fölött regisztráltak lakóházakat. E növekedésben jelentős szerepet ját-

szott Dunaújváros közelsége. A városra jellemző nem éppen kedvező légszennye-

zettség miatt a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején sokan telepedtek le 

a községben. Főként ez okozta a lakónépesség számának rohamos növekedését.

Az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági változásai Nagyvenyim községet sem 

hagyták érintetlenül. A rendszerváltást megelőzően megélhetést biztosított a du-

naújvárosi Vörös Csillag Mgtsz, a kárpótlással együtt ez a lehetősége a mezőgaz-

daságból élőknek megszűnt. Elenyésző a településen azoknak a száma, akik élet-

hivatásszerűen élnek a mezőgazdasági termelésből. Az infrastruktúra fejlesztésre 

szorul, az élhető környezet megteremtése is kiemelt feladatunk.

Nagyvenyim 
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A magyar történelem két fontos, győztes csatája fűződik Pákozd nevéhez: a törökelle-

nes küzdelmek során 1593-ban megvívott ütközet, valamint az 1848–1849-es szabad-

ságharc egyik legnevezetesebb csatája. A település az elmúlt években örvendetes fejlő-

désnek indult. Mindez dinamikus lakosságszám-növekedést eredményezett. A gyerme-

kes fi atal családok megjelenése kedvezően hat a korösszetételre. Ennek következtében 

nem lehet elodázni a település infrastruktúrájának fejlesztését. Mindezek megvalósítá-

sához a pénzügyi támogatások megszerzése, biztosítása nagy feladatot jelent.

Meg kell oldani az óvodai ellátást és a létesítmények energetikai korszerűsítését. 

A szennyvízcsatornázás után a közterületek, utak rendbetétele szintén kiemelt fel-

adat. Az M7-es melletti hiányos zajvédő fal továbbépítése minden pákozdi közös érdeke. 

A további fejlődéshez szükséges területek tulajdonviszonyának rendezése szintén fel-

adatot jelent: Natura 2000 területek, Szúnyog-szigeti kikötő, Mészeg-hegyi létesítmény 

és Doni-kápolna környéke. A Velencei-tó környékének egységes turisztikai fejlesztésé-

ben kiemelt szerepet kap Pákozd a Nemzeti Katonai Emlékhely működtetésével. Elő kell 

segíteni a magánerős fejlesztések, a faluturizmusban rejlő lehetőségek letelepedését. 

Ehhez kapcsolódóan a kultúra, a hagyományok ápolása szintén támogatást, folyamatos 

segítséget igényel. A település fejlődése, arculatának kedvező változása, a vállalkozá-

sok letelepedése mind az itt élők anyagi gyarapodását, az erős, stabil anyagi helyzetben 

élő és közösséggé formálódó polgárság érdekeit, valamint egy élhető, vonzó település 

kialakítását szolgálja.

JÁMBOR TIBOR 
Pákozdért Díszoklevéllel kitüntetett 

nyugdíjas vállalkozó

L. Simon László igazi poli-
tikusi alkat. Irodalmi, törté-
nelmi ismeretei magas szin-
tűek, előadó- és kapcsolatte-
remtő képessége kiváló. Ta-

lálkozások alkalmával önzetlen odaadással 
kíséri fi gyelemmel az emberek és a települé-
sek gondjait, tudatosan készül képviselői fel-
adatai ellátására. Mezőgazdasági vállalkozá-
sa a megyében közismert. A fentiek alapján 
én mindenképpen őt javaslom országgyűlési 
képviselőnknek! 

KÉRI FERENC MIHÁLY 
építőipari vállalkozó

L. Simon László a társadal-
munk javát szolgálja. Tudása 
szerteágazó, melyhez humá-
nus, emberbaráti jellem pá-
rosul. Kiáll az eszméi mellett, 
önzetlen, igaz jobboldali ér-
zésű ember.

STEFANOVITS PÉTER 
képzőművész, főiskolai docens

L. Simon Lászlót határozott, 
gyors gondolkodású és friss 
szellemiségű embernek is-
mertem meg. Meggyőződés-
sel támogatom országgyűlé-
si képviselői jelöltségét, ki-

emelve azt a tényt, hogy a Velencei-tó mellett 
élő, a környezetét és annak viszonyrendszerét 
jól ismerő, az értékek mentén elkötelezett szó-
szólóra nagy szükségünk van. Ennek a szerep-
nek, amennyiben a helyzet úgy kívánja, meg-

ítélésem szerint kiválóan megfelelne. Fontos 
szempontként említem azt a nem elhanyagol-
ható szempontot is, hogy egy alkotó művészről 
beszélhetünk L. Simon Lászlóról szólván. Je-
lenlétével az Országgyűlésben a humán értel-
miségiek képviselete erősödhetne.

SZABADOS ZOLTÁN 
gépészmérnök, a községi 

polgárőrség vezetőségi tagja

L. Simon Lászlót olyan em-
bernek ismertem meg, aki 
kiemelkedő humán művelt-
sége mellett naprakészen is-
meri a vidéki egyszerű em-

berek életét. Családi vállalkozásában saját 
bőrén érzi a mezőgazdaság és a vállalkozások 
problémáit. Nagycsaládosként is szívén vise-
li oktatásunk ügyét, a jövő nemzedék színvo-
nalas nemzeti képzését. Határozott fellépése, 
felkészültsége és munkabírása kiemelkedően 
alkalmassá teszi méltó képviseletünkre a tör-
vényhozásban. 

TAKÁCS JÁNOS polgármester

A köz ügyei, a társadalom fej-
lődése iránt elkötelezett, poli-
tikailag felkészült embert is-
mertem meg L. Simon Lász-
lóban. Fontos számára ma-
gyarságunk, érzékeny a tár-
sadalomban jelentkező gon-

dokra, és kiváló ismerője a kulturális, az ok-
tatási és az idegenforgalmi feladatoknak. Pár-
ton kívüliként is képviseli a polgári értékeket, 
amely alapja egy szellemi és anyagi értelem-
ben egyaránt erős társadalomnak. Felkészült-
sége javára válhat szűkebb környezetünknek, 
régiónknak és hazánknak egyaránt.

Pákozd
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Perkáta nagyközség Fejér megyében, az Adonyi kistérségben található. A település 

múltjában a XVIII. század utolsó negyedétől a Győry család játszotta a legnagyobb 

szerepet. Mária Teréziától Radványi Győry Ferenc 1775. december 30-án kapta meg 

Perkátát. 1878-ban Győry László a vincés nővéreknek zárdát és iskolát alapított, a 

család saját költségén az 1712-ben épített római katolikus templomot folyamato-

san bővítette. Kastélyukat 1820-ban építtették.

A közel 4200 fős település nagy lehetősége a település központjában található 

Győry-kastély, illetve közel 7 hektáros parkjának hasznosítása, mely kastély a vá-

lasztókerületen belül is páratlan adottságokkal rendelkezik. Az elmúlt évek nagy 

reménye volt a 62-es számú főút perkátai elkerülő szakaszának megépítése, amely 

már évek óta csúszik. Az épülő M6-os autópálya építése miatt jelentős károkat 

szenvedtek el a település lakosai. Szükséges a vízelvezető rendszer teljes felújítá-

sa, amelyet a parlament 2009-ben leszavazott. Az elmúlt két évben számos ered-

ményt tudnak felmutatni az orvosi rendelő felújításától, az oktatási intézmények 

akadálymentesítésén és részleges felújításán keresztül, az úthálózat fejlesztésé-

ig. Nagy fi gyelmet fordítanak a közterületek szépítésére, számos park frissült fel 

az elmúlt években. Civil kezdeményezésből újult meg a temetőben levő Galgóczy-

kápolna és az Életkapu, illetve a József Attila utcai Harangtorony. Emellett számos 

megnyert pályázatuk ebben az évben vár megvalósításra.

BOGÓ ANIKÓ
a Fidesz politikai munkatársa, tanár

Huszonéves ismerőseim, bará-
taim körében általánossá vált az 
a felfogás, hogy akkor lesz csak 
igazán jó életük, akkor tehetnek 
szert szellemi, anyagi egziszten-
ciára, ha szülőfalujukat elhagyják 

és a fővárosban, vagy valahol Európában próbál-
nak boldogulni. Nem gondolom, hogy a gyökerek-
től való elszakadás, a menekülés lenne az egyet-
len megoldás. A kis helyi közösségek igenis óri-
ási erővel bírnak, komoly lehetőségeik vannak, 
azonban nem tagadható, hogy az országos politi-
ka meghatározza mindnyájunk életét. Szükség van 
egy olyan emberre, aki közvetíti a kistelepülések, 
kisvárosok igényeit, segít a közös célok megvaló-
sításában, aki meg mer szólalni, hogy a mi térsé-
günk érdekei is végre képviselve legyenek. L. Si-
mon László egy fi atal, dinamikus, családcentrikus 
ember, kitűnő szellemi képességekkel megáldva. 
Véleményem szerint Ő a legalkalmasabb ember 
arra, hogy választókerületünket a parlamentben 
képviselje és a fejlődés útjára kormányozza. 
Nekünk fi ataloknak nem szabad feladni, össze 
kell fognunk, hogy utódaink ebben a gyönyörű or-
szágban élhessenek.

SOMOGYI BALÁZS
polgármester, a Fidesz Fejér megyei 4-es 

választókerületi elnöke

L. Simon László már több éve je-
lentős közéleti szereplője a vá-
lasztókerületnek. Családi mező-
gazdasági, turisztikai vállalkozá-
sával, művészeti tevékenységé-

vel, Velencei-tó környéki lokálpatrióta munkájával 
fontos közéleti szerepet játszik a választókerület-
ben. 2006-tól tagja a Fejér Megyei Közgyűlés Fi-
desz–KDNP–Nemzeti Fórum frakciójának, az Ok-
tatási és Kulturális Bizottság elnöke. E munkáján 
keresztül mélyen ismeri a választókerület, illet-
ve Fejér megye kulturális és oktatási intézménye-
it, valamint a térség gazdasági, szociális és társa-
dalmi kérdéseit. Kiválóak az országos kapcsola-
tai, jártassága van a közügyekben, illetve vállalko-
zóként, lokálpatriótaként személyes kapcsolatot 
ápol számos választópolgárral.

KLEIN ATTILA
A Fidesz Ifjúsági Tagozat Fejér 
megyei alelnökeként mondhatom, 
hogy a fi atalok számítanak a kép-
viselőjelöltre abban, hogy  a vidé-
ki fi atalok törekvéseit felkarolja, 
segíti. L. Simon László széles lá-
tókörű, nagy teljesítőképesség-

gel rendelkező ember, akire megválasztása ese-
tén számíthatunk mi, fi atalok is. Eddig elért sike-
rei jól tükrözik, mire is képes.

Perkáta
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Országgyűlési választások 2010 

BALTÁSI NÁNDOR 
katolikus esperes, szentszéki bíró

Kórházban voltam, sokat ol-
vashattam. „Először meg 
kell kóstolni a földet, mert 
mindennek meg kell adni a 
módját: metszés előtt némán 
imádkozni, elsőként a négy 

öreg tőkét megújítani a dűlő négy sarkán, 
időben enni, időben, s nem túl sokat beszél-
ni, és érteni a növények szavát.” Így ír a halk 
költő, L. Simon László, aki az ország sorsán 
pedig dühödten tud kiabálni. Petőfi  Sándor, 
Obersovszky Gyula, Csengey Dénes – írók és 
költők adták az első, és elindító lökést a nem-
zet ébredéseinek. Most is költőre, igazi köl-
tőkre van szükségünk a parlamentben.

CSÁNYI KÁLMÁN 
középiskolai igazgató

L. Simon Lászlót olyan ember-
nek ismertem meg, aki értel-
mes célokat képes kitűzni, s 
azokat megvalósítani. Aktivi-
tásával, új ötleteivel a leküzd-
hetetlennek látszó falakat ost-

romolja. Egy örök küzdő, aki folyamatosan a jót 
is még jobbá szeretné változtatni, a rosszat, a 
funkciótlant pedig átalakítani. Nem ismeri azt 
a fogalmat, hogy akadály, vagy azt, hogy lehe-

tetlen. Ezért is elkötelezett híve annak, hogy az 
oktatás nemzeti jellegét, valamint a nevelést és 
az erkölcsi-etikai oktatást erősíteni szükséges. 

Munkatársként következetes, együttműkö-
désre képes személyiség, aki nemcsak ellen-
őriz, hanem biztat és dicsér is.

CSOMBÓK PÁL 
alpolgármester, a megyei közgyűlés 

tanácsnoka, a Pusztaszabolcsi 

Kutyabarát Klub elnöke

L. Simon László képviselő-
társam a Fejér Megyei Köz-
gyűlésben. Laci üstökösként 
robbant be a megyei politiká-

ba. Habitusa, fi atalsága, tenni akarása meg-
mozgatta az állóvizet. Felkészültsége, szak-
mai hozzáállása az oktatáshoz, a kultúrához, 
hamar elismerést keltett jobb- és baloldalon 
egyaránt. A megyei intézmények szakembe-
rei szinte egyhangúlag melléálltak. A Velen-
cei-tóhoz és a Mezőföldhöz kötődő családi szá-
lak miatt nincs olyan település, ahol ne járt vol-
na, ahol ne ismerné a helyi problémákat. Soha 
nem a politikai szimpátiát nézi, amikor megke-
resik, hogy segítsen! Addig nem nyugszik, míg 
a problémák meg nem oldódnak. Én jó szívvel 
ajánlom minden 4-es választókörzetben élő 
polgár számára, pártállástól függetlenül!

DR. KOVÁCSAI SÁNDOR 
háziorvos

A választás az ember leg-
fontosabb feladata, mert ez 
az egyetlen lehetőség, hogy 
az ország jövőjének alakulá-
sába beleszólhasson. Nincs 
igaza azoknak, akik legyin-

tenek, mert úgysem fog megváltozni sem-
mi. Ez igaz arra az esetre, ha nem megyünk 
el szavazni, mert ebben az esetben valóban 
nem lesz változás. Területünkön is változás-
ra van szükség, és ezt a változást lesz hivat-
va L. Simon László megvalósítani, ha szava-
zatunkkal támogatjuk. L. Simon Lászlót ré-
gebben ismerem, becsületes, képzett, a ha-
zaért és szűkebb régiónkért tenni akaró em-
ber, felsőfokú képzettséggel rendelkezik, és 
bár nem tagja a Fidesznek, jelenleg is tanács-
adója a pártnak. Határozott egyéniség, képes 
harcolni az igazságért, nem lesz egyike a par-
lamenti szavazógépezetnek, hanem minden-
kor választóinak érdekeit fogja szem előtt 
tartani, nem úgy mint jelenlegi képviselőnk, 
aki minden megszorító intézkedést megsza-
vazott eddig, mert ragaszkodott a pártfegye-
lemhez, és nem választóit szolgálta.               

Tehát ha eljön a választás ideje, kérem, 
hogy velem együtt támogassák L. Simon 
László megválasztását.

A főváros vonzáskörzetéhez tartozó tele-

pülés vasúti csomópontként él a köztudat-

ban, ahonnan Budapest, Baja, Pécs irányá-

ba villamosított vasútvonalon lehet eljutni. 

Az elmúlt évtized legnagyobb községpoli-

tikai eseménye Pusztaszabolcs 2008-ban 

történt várossá nyilvánítása volt, amely túl 

azon, hogy újabb lehetőségeket teremtett 

a településnek (magasabb állami támoga-

tás, új pályázati lehetőségek), új minősé-

get is jelent. Ehhez mérten kell alakítani 

a városközpontot is a helyi vállalkozók be-

vonásával. Az adottságok fi gyelembevéte-

lével a munkahelyteremtés jegyében ipari 

park létrehozásában érdemes gondolkod-

ni, a lakosok érdekében hasznosítani kell a 

MÁV-laktanyát, valamint a volt vízmű épü-

letét. A környezet állapotára is nagyobb 

gondot kell fordítani: Pusztaszabolcs ter-

mészeti kincse egyebek mellett a Cikolai-

tavak térsége, amelyet óvni és gondoz-

ni kell – annál is inkább, mert a tiszta víz 

az egyik legnagyobb érték világunkban, és 

ehhez a pusztaszabolcsiaknak is joguk van!

Pusztaszabolcs



DR. GÁDORY ELEMÉR 
nyugdíjas háziorvos

A 2010-es parlamenti választások jelentősége felmér-
hetetlen. Gazdaságunk, az Európai Unión belüli hely-
zetünk és megítélésünk évek óta romlik. Az embe-
rek általánosan tapasztalt és mérhető szociális, erköl-
csi és mentális hanyatlása a jelenlegi kormányzópárt 
(pártok) felelőssége. Az ország helyzete gyökeres vál-

tozást sürget. Meg kell szakítani a hozzá nem értő kevesek arrogáns, 
hazugságon alapuló hatalmát. Ennek a hatalomnak milliárdos gyakor-
lói baloldaliságot, szociális elkötelezettséget kommunikálnak, tényle-
ges tevékenységükkel azonban egyre mélyebbre taszítják az elszegé-
nyedett, munkanélküliségbe, hitelcsapdába és reménytelenségbe so-
dort milliókat. 

A Fidesz 20 éves tevékenységével, sikeres, hazánk számára fellen-
dülést hozó kormányzati szerepével garanciát jelent a súlyosan nega-
tív trend megfordítására. Programja, értékrendje, vezetőinek, képvise-
lőjelöltjeinek személye számomra egyértelműen egy pozitív irányban 
elmozduló Magyarország képét festi. A tönkretett, lezüllesztett gazda-
ság, közbiztonság, oktatás, kultúra, egészségügy rendbetétele hatal-
mas feladat, de meggyőződésem, hogy nemzeti összefogással, hivatott 
és korrekt kormányzással rövid idő alatt nagyot léphetünk… 

L. Simon László ez irányú elkötelezettségét ismerve, jó szívvel aján-
lom őt körzetünk országgyűlési képviselőjének.

HALUSKA JÁNOS főiskolai docens, a Fidesz helyi elnöke

Óriási feladattömeg vár a következő, reményeim sze-
rint a Fidesz által vezetett kormányra. Lerobbant gaz-
daság, munkanélküliség, korrupció, hiteltelenség, 
akadozó egészségügyi ellátás, dilettáns ötletelés az 
oktatáspolitikában, tudatos félrenevelés az oktatás-
ban…, és ehhez hasonló szavakkal lehet jellemezni 
mai helyzetünket. Ebből csak egy új kormánnyal, telje-

sen más gazdaságpolitikai programmal, határozottsággal, szívós mun-
kával, egységgel, hosszan tartó bizalommal lehet kijutni. A Fidesz egy-
szer már vezette az országot, sikereket ért el, és bízom benne, hogy ezt 
most is meg tudja ismételni, ha kormányra juttatjuk, ha nem ülünk fel 
csalárd ígéreteknek, ha elmegyünk választani és tesszük a dolgunkat.

Választókerületünk képviselőjelöltje, L. Simon László személyében 
fi atal, de meglepően sokrétűen felkészült, nagy munkabírású embert 
ismertem meg. Az Írószövetség titkára, költő, író, humán értelmiségi, 
akinek nem mellesleg mezőgazdasági végzettsége is van és egy szép 
családi gazdaságot vezet. Tagja a megyei közgyűlésnek, ért a kultúra 
és az oktatás szervezéséhez. Határozott elképzelései vannak a jövőt il-
letően, „öntsünk tiszta vizet a pohárba” jelszóval.

Sikerével a vidék, a mezőgazdaság egy jó képviselőt nyerne, de nagy 
szükség van hiteles emberekre az oktatás és a kultúra területén is. Meg-
választásával egy tehetséges embert juttathatunk a megfelelő helyre.

PÁLINKÁS ISTVÁN, a Magyar Írószövetség tagja

Tudják, miért adom majd a voksomat L. Simon László-
ra?  Mert ismeri a kalitkába zárt madarat, akit naponta 
szeretne megszólaltatni ez az ember. Régóta szólongatja. 
És a madár csak konokul hallgat. Együtt kezdte vallató-
ra fogni mindazokkal, akik ma már a süllyesztőben tépik 
hamis talárjaikat, mert megbuktak, felzabálták őket saját 
önzéseik, kirekesztéseik. Felzabálták önmagukat. Mind-

azok, akik rosszul kérdeztek, vagy nem is voltak igazán kíváncsiak arra, 
hogy a madár megszólal-e egyáltalán. Piacosították a madárgyűlöletet. 

L. Simon Laci kitartó és hívséges a kérdezésben, faggatásban. Folya-
matosan fi gyeli a madarat, s nem feledkezik meg róla egyetlen napon 
sem. Válaszokat vár, hangot. Tudja, hogy nem csak magának, nem csak 
a saját érdekében kérdez. Mert ebben a tradícióban nőtt fel, s ahonnan 
indult, tudják, amit ő is vall, s mint a Magyar Írószövetség tisztségviselő 
tagja képvisel is: „A nemzeti tradíció ápolása sosem jelentette azt, hogy 
megőrizzük a hamut, hanem hogy nem engedjük kialudni a parazsat.” 

Örökösen, folyamatosan, Marosvásárhelytől San Franciscóig, Ve-
lencétől Nyíregyházáig mindig meghallgatja azokat, akik parázsőrzők, 
akik nem engedik kialudni a lobot, s akik nem akarnak elköltözni akkor 
sem, ha erre uszítják őket a kalitka fi zetett lakatmágusai. 

Nagyon jól tudja, hogy mindazok, akik húsz éve fröcsögnek a kultú-
ráról, sem a különbözőségekre, sem az azonosságokra nem fi gyelnek. 
Sem a lokális értékeket és azonosságokat, sem pedig a megtartó és to-
leráns eltérőségeket nem tisztelik. 

Igen, most fi gyeljünk erre a családapára, íróra, örök kérdezőre. 
Most, amikor a kultúráról való pártbuzgó gittegyletezéseknek véget le-
het vetni, miként a kihalási sorrendben berendezett és bebetonozott 
lokalitások és helyi értékek térképe is átrajzolhatónak tűnik. Jobb és 
nemesebb kép hozható ki belőle. Tudom, mert ismerem ezt az őrlő-
dő és a közösségért tépelődő mentalitást. És L. Simon László is tudja, 
hogy a madár nem szólal meg mindig, nem szólal meg akárkinek. El-
képzelhető, hogy ennek a generációnak a haja őszbe fordul már a még 
megmaradt parázs körül üldögélők társaságában…

Bizony, Hölgyeim és Uraim, a madár egyszer csak énekelni kezd… 
Elérkezett az idő, hogy tisztességgel megválasszuk a kérdezőt, s vala-
mennyien higgyük, a válaszkeresők egyik legjobbját küldjük magunkért.

Fejér megye 4. számú választókörzet 
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A mai Rácalmás területe már az őskorban is lakott hely volt. 

Régészeti leletek bizonyítják, hogy a neolitikum és a bronzkor 

embere is megtelepedett a Duna fölé magasodó löszparton. 

A honfoglalás után magyar törzsek szálláshelye volt. Az első, a 

községre utaló írásos feljegyzés 1025-ből származik, egy kirá-

lyi adománylevél említi Szigetfő néven. 

Rácalmás jelentős fejlődést ért el az elmúlt években. Sok 

új családi ház épült, sokan települtek ide, elsősorban Dunaúj-

városból. Európai uniós támogatásokból beruházások sora va-

lósult meg. Mindezek elismeréseként Rácalmás 2009-ben vá-

rosi rangot kapott. Természetesen megoldásra váró feladatok-

ról is beszélnünk kell: a növekedést késedelmesen követi az 

úthálózat kiépítése, a várossá lett falunak nincs városi rang-

hoz illő központja, a Kis-Duna szabálytalan, a megengedett-

nél lényegesen mélyebb kotrása az Ófalu egy részén partfal-

csúszást eredményezett. A kárt szenvedettek hosszú évek óta 

pereskednek – végleges eredmény nélkül. Bármi lesz ennek az 

eredménye, a probléma csak külső segítséggel oldható meg.

Rácalmás életerejét a Jankovich-kastély felújítása példázza. 

A város sikereit saját erőből, lakosai szorgalmának köszönhe-

tően érte el – ez is mutatja, mi mindenre lehet még képes.

Rácalmás
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Sukorót az elmúlt időszakban egy 

olyan nagyberuházással „hozták 

hírbe” az országos médiában, amely 

joggal sérthette az itt lakók önér-

zetét és büszkeségét. A Velencei-tó 

északi partja és a Velencei-hegy-

ség déli lábánál elhelyezkedő, fes-

tői környezetben található üdülőfalu 

ennél valóban többet érdemel! Már 

csak történelme folytán is több tisz-

telet jár a településnek, hiszen ki 

ne tudná, hogy az 1848–49-es sza-

badságharc során a pákozd-sukorói 

győztes ütközetet megelőző hadita-

nács színhelye a sukorói reformá-

tus templom volt, itt dőlt el, hogy a 

többszörös túlerővel szemben vál-

laljuk az ütközetet. 

A falu lakosai méltán óvják a pá-

ratlan szépségű és értékű termé-

szeti környezetet – nekünk viszont 

őket kell óvnunk. Mindent meg kell 

tennünk azért, hogy ez a hagyomá-

nyait őrző közösség tovább erősöd-

jön. Hogy Sukorót ismét világhírű 

vendégszeretete miatt és a pihenni 

vágyók földi paradicsomaként em-

legessék.

Sukoró

HOÓS LÁSZLÓNÉ 
GONDA ZSUZSANNA
nyugdíjas, volt levéltári dolgozó

Meggyőződéssel támogatom 
L. Simon László országgyű-
lési képviselővé választását 
a következők miatt: hozzáér-
tő országvezetéssel ez a nép 

nyolc év alatt nem csak 10%-os nemzeti jöve-
delemnövekedést tud elérni, hanem legalább 
annyit, mint a környező országokban, akár 
35%-osat is. Ha a Fidesz maradt volna kormá-
nyon, már legalább két éve nálunk is euróval fi -

zetnénk. Ebben az esetben a válság miatti devi-
za-árnövekedés következtében nem dőltek vol-
na be tízezer számra a lakáshitelek és nem ret-
tegnének a hitelt felvevő emberek, hogy elve-
szítik az otthonaikat. Az nem lehet, hogy ez a 
magyar nép tehetségtelenebb, mint például a 
csehek, ahol ugyanilyen 10 milliós lélekszám 
mellett egymillió fővel több ember dolgozik ma 
is, mint nálunk. A sukorói lakossági fórumon jó 
benyomást tett a hallgatóságra L. Simon Lász-
ló, mert a jelenlévők úgy ítélték meg a szerep-
lése nyomán, hogy egy értelmes, jól felkészült 
és elkötelezett képviselője lehet a Magyar Or-
szággyűlésnek. Ezekkel a fő gondolatokkal tá-
mogatom körzetünk képviselőjelöltjét.

KISS KÁLMÁN 

a református egyház algondnoka

Születésem óta, 46 éve élek 
Sukorón. Családját kétke-
zi munkával eltartani próbáló 
kisvállalkozó lévén számom-
ra egyáltalán nem mindegy, 
hogy közvetlen lakókörnyeze-

temet ki fogja képviselni a parlamentben. Vál-
lalkozásom a sorozatos kormányzati megszo-
rítások hatására egyre nehezebb helyzetbe 
került. Bízom L. Simon László képviselőjelölt-
ben és én úgy érzem, hogy rá, mint új emberre 
van szükség a régi problémák orvoslása cél-

jából. Vallásos családapa vagyok, ezért örülök 
annak, hogy mind L. Simon László képviselő-
jelölt úr, mind pedig a Fidesz alapértéknek te-
kinti az egyházak és a magyar családok védel-
mét. L. Simon László a közelmúltban lakossá-
gi fórum keretében is megtisztelte lakóhelye-
met. Maga a bemutatkozása és az azt köve-
tő személyes beszélgetésünk is megerősítet-
te azt a meggyőződésemet, hogy személyében 
egy közvetlen, empatikus, ugyanakkor rendkí-
vül sokoldalú és művelt képviselője lehet vá-
lasztókerületünknek, aki végre ténylegesen 
az embereket képviselheti. 



KOLONICS ATTILA
önkormányzati képviselő 

Azért támogatom L. Simon 
Lászlót körzetünk országgyű-
lési képviselőjének, mert tu-
dom, hogy a manapság tren-
di divatáramlatokkal szem-
ben a magyar kultúrát fog-

ja támogatni. Az oktatás területén is nagy-
arányú változtatásokra van szükség. Bízom 
benne, hogy ő egyike lesz azoknak a képvi-
selőknek, akik a helyes irányba terelik a ma-
gyar oktatást. Számára is fontos a magyar 
ipar, a magyar mezőgazdaság megerősítése, 

és az, hogy a minőségi magyar élelmiszerek 
fogyasztását a kormány is magáénak érez-
ze. Ezenfelül azt gondolom, hogy bátor, ka-
rakán szókimondásával, kellő vehemenciá-
val fogja tudni körzetünk képviseletét ellát-
ni. Bízom benne, hogy közbenjárásával meg-
valósulnak olyan fejlesztések, amire a kör-
nyéknek szüksége van, így például remélem, 
hogy a cikolai út felújítása sem csupán ígé-
ret marad. Az ország gazdasági, társadalmi, 
értékrendi, erkölcsi válságából kiutat csak a 
változás hozhat: ha Ön szeretné ezt a válto-
zást, kérem, támogassa szavazatával L. Si-
mon Lászlót!

VIZI DÁNIEL
pályázatíró szakember

L. Simon László személyé-
ben egy megfelelően ta-
pasztalt, intelligens fi atal-
embert ismerhettem meg.  
Meggyőződésem, hogy a vá-
lasztókerület minden prob-

lémáját magáénak érzi és megpróbálja le-
hetőségeinek megfelelően meg is oldani 
azokat. Beszélgetéseink során feltűnt oda-
fi gyelése, közvetlensége és hihetetlen tenni 
akarása a választókerület lakosaiért. Sem-
miféle hamis öntudatot nem tapasztaltam, 
nincsenek megvalósíthatatlan, megalomán 
ötletei. Elérhető célokat tűzött ki maga elé, 
és ezért a felelősséget sem hárítja másra. 
Együttműködésre sarkall mindenkit.

Számomra megfelelő és ideális jelölt a 
választókerületben, és azon politikusok egyi-
ke, aki képes kimozdítani a választókerületet 
a több évtizede tartó semmittevésből.

Ezért kérek minden választópolgárt, aki 
változtatni szeretne települése és saját sor-
sán, bátran álljon L. Simon László, a Fejér 
megyei 4-es számú választókerület Fidesz–
KDNP országgyűlési képviselőjelöltje mellé.

Fejér megye 4. számú választókörzet 
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A Mezőföld Duna és Sárvíz közötti részén fekvő települést egy 1659-es ado-

mánylevélben említik először, akkor még Szolgaegyháza néven. 1948-ban nyer-

te el új nevét, azóta Szabadegyháza község lakosainak száma megduplázódott, 

az ezredfordulóra már kétezer fölötti lélekszámot mutatnak a statisztikák.

Szabadegyháza – a térség megannyi településéhez hasonlóan – adottságai 

alapján élni kívánna és tudna azokkal az esélyekkel, amelyeket egy vidékba-

rát kormány biztosíthatna számára. A bürokrácia csökkentésével, a vidék igé-

nyeit kiszolgáló pályázati lehetőségekkel, a közegészségügyi helyzet javításá-

val, a közrend biztosításával, a települési-térségi oktatás sajátos kérdéseinek 

fi gyelembevételével, az infrastrukturális fejlesztések ésszerűsítésével elérhet-

jük azt, hogy Szabadegyháza lakosai egy erős Magyarország nélkülözhetetlen és 

megbecsült polgáraiként otthont lelhessenek a hazában.

Szabadegyháza



BRÁJER GYÖRGY
velencei nyugdíjas, korábban Győr 

megyei jogú város képviselője, a 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke, 

a költségvetési Bizottság tagja

Személyesen ismerem őt. 
Mindazon emberi tulajdon-
ságok birtokosa, melyek pre-

desztinálják a heroikusnak mondható felada-
tok végrehajtására, megvalósítására az őt tá-

mogató Fidesz és a KDNP képviselőivel kar-
öltve. Humánus gondolkodású ember, irodal-
mi elhivatottsággal, ám mégis ötvözni képes 
gazdasági ismeretekkel és szaktudással.

A Velencei-tó környékének a szülötte, aki is-
meri környezete gondjait, bajait. Látja és tud-
ja a tennivalókat, és azok reális megvalósításá-
nak képességeivel rendelkezik. Az elmondot-
tak miatt szavazok L. Simon Lászlóra és az őt 
támogató Fidesz–KDNP-re. 

Tiszta lelkiismerettel ajánlom a Fejér me-
gyei 4. számú egyéni országgyűlési választó-
kerület választópolgárai fi gyelmébe.

CSIZMADIA ATTILA
önkormányzati képviselő, 

a Fidesz helyi elnöke

A velencei Fidesz-csoport ve-
zetőjeként L. Simon Lászlót 
nem a párt iránti elkötelezett-
ségem, hanem őszinte meg-
győződésem alapján javas-

lom és támogatom országgyűlési képviselő-
nek. Laci rendkívül felkészült, tárgyilagos em-
ber, tudása és elkötelezettsége alapján kiállá-
sa mindig hiteles és őszinte. Olyan embernek 
ismerem, aki saját véleményét vállalja és nem 
a népszerűség a célja, határozott, de elfogadja 
a kritikát is. Közös munkánk során mindig ki-
kérte és fi gyelembe vette mások véleményét, 
csapatban gondolkodik és a széles párbeszéd 
híve. Közvetlen ember, köztünk él, tökéletesen 
érzi és érti az itt élő emberek problémáit.

FÜRI MIHÁLY
önkormányzati képviselő, vállalkozó

Örülök, hogy a Fidesz megta-
lálta a Velencei-tó környéké-
nek az elmúlt húsz év legjobb 
országgyűlési képviselőjelölt-
jét L. Simon László szemé-
lyében. Biztos vagyok benne, 

hogy reális nézeteivel, átlagpolitikuson felüli, 
széles körű társadalmi és gazdasági ismere-
teivel, kitartó, erő felett is bíró tenni akarásá-
val, mértéktartó, de mégis lényegre tapintó, 
mindenki számára érthető kommunikációjá-
val rövid időn belül még több feladatot fog el-

látni az új magyar parlamentben. Győzelmé-
vel új korszak fog születni választási körzeté-
ben éppúgy, mint az egyszer talán rábízandó 
minisztériumi feladatok ellátásában is.

HORPÁCSY LÁSZLÓ
nyugdíjas, az 56-os vitézrend tagja

Ismerve L. Simon László em-
beri értékeit, az általa képvi-
selt értékrendet, az emberek-
hez fűződő viszonyát, úgy gon-
dolom, hogy legjobban ő tud-
ja képviselni az itt élő embere-

ket. Fiatalsága s hite képes új lendületet adni 
a politikának. Évek óta azon dolgozik, hogy a 
magyar kultúra ismét méltó módon képvisel-
tetve legyen országhatárokon belül és túl. Egy 
írásában olvastam, mint utolsó mondatot: „Ki 
foglalkozik a kulturális élet komoly problémá-
ival? Ki fi gyel a magyar kultúrára?” Ha vála-
szolnom kell, röviden csak ezt mondanám: kí-
vánom, hogy mint országgyűlési képviselő még 
hatékonyabban képviseld országunk kultúrá-
ját, hogy büszkék lehessünk magunkra!

DR. SIRÁK ANDRÁS
családorvos

Milyen Magyarországot sze-
retnék? Olyat, ahol az em-
ber otthon érzi magát, ahol 
az egyén, a család értékeit a 
társadalom védi és támogat-
ja. Ahol az ember kerül közép-

pontba, legyen az gyermek, felnőtt vagy idős 
ember, ahol az állam megbecsüli a munkát, 
védi a családokat. Ahol a fi ataloknak nem azon 
kell gondolkodniuk, melyik országba költöz-
nek, hanem itthon tudnak érvényesülni. Ahol 
az adott szónak súlya van. Ahol a falu való-
di értékei, a hagyomány, az összetartozás elő-
térbe kerülnek. Ahol a magyar mezőgazdaság 
nagy hagyományai újra értékké válnak. Ahol az 
egészség érték és az egészségügy arról szól, 
hogyan tudjuk megőrizni egészségünket. 

L. Simon László munkásságát évek óta is-
merem. Én biztosan rá szavazok.

VAJDA ATTILÁNÉ
a Fidesz helyi alelnöke

Találkozásaink alkalmával be-
tekinthettem L. Simon Lász-
ló életébe, munkájába. Meg-
éli és megérti mindenki gond-
ját, munkahelyet, megélhe-
tést szeretne az embereknek. 

Többgyermekes édesapaként együtt érez a fi -
atal, kisgyermekes családokkal, akiknek a la-
káshoz jutási utolsó esélyét is elvették.

Meggyőződésem, hogy alkalmas képviselő-
je lenne választókerületünknek – városunknak.
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Velence
Velence a Buda és az Adriai-tenger kö-

zött futó fő kereskedelmi út mellett fe-

küdt, így már a római korban komoly 

településnek számított a Savaria és 

Aquincum között futó hadiúton. A kö-

zépkorban valószínűleg székesfehér-

vári épületeken dolgozó olasz mester-

emberek éltek itt. Az 1930-as években 

a község, Gárdonyhoz hasonlóan, üdü-

lőfaluvá vált, komoly fejlődésnek indult. 

Az 1970-es években ismét fellendülő 

Velencén épült meg az ország első Ifjú-

sági és Kiránduló Központja. 2004-ben 

városi rangot kapott a település. A vá-

ros településszerkezete sajátos, nem 

egy hagyományos falu vagy város képét 

mutatja. Négy részre osztható – Ófalu, 

Bencze-hegy, Újtelep, Velencefürdő –,  

a vasút is keresztülszeli.

„Falunak nagy, városnak kicsi”, 

mondják a helybeliek, a borúlátóbbak 

azt is megállapítják: „Erős faluból gyen-

ge város lettünk.” Igazukat valamelyest 

alátámasztja, hogy nincs egy határo-

zott városközpont, nem rendelkezik ki-

alakult szolgáltatói centrummal. Az or-

szágszerte tapasztalható rossz közér-

zethez Velencén az is hozzáadódik, hogy 

a munkalehetőségek erősen korlátozot-

tak, nagyon magas az ingázók száma.

A településen elégtelen az önkor-

mányzat közfeladat-vállalása: nincs 

saját kivitelezésű játszótér, problé-

más a közvilágítás, forgalmas helye-

ken hiányzik sok területen, a közterü-

leti bútorok, felszerelések, szolgálta-

tások telepítése, felújítása szintén 15 

éve maradozik el. A nyári idegenforga-

lom kiszolgálása és mederben tartá-

sa is akadozik: kevés a parkolóhely, és 

az esti hangzavar az egész településen 

elviselhetetlen a pihenni vágyók részé-

re. Nagyon fontos lenne a közbiztonsá-

gon javítani: magas a bűncselekmé-

nyek száma, Velence országos szinten 

az 5. helyen áll a kategóriájában. 

Velence valóban többet érdemel – 

lehetőségei és adottságai ésszerű és 

hatékony kihasználásával hazánk ki-

emelt üdülőterületévé válhatna!
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A Mezőföld északi részén, a Velencei-tótól tíz kilométerre délre található települést 

először 1239-ben említik az oklevelek. A rendszerváltáskor ugyan mérséklődött a la-

kosság 1970-es években elkezdődött elvándorlása, de a közlekedés színvonalának 

romlása miatt egyre elérhetetlenebbé vált az akkor még Gárdonyhoz tartozó település-

rész, ezért 1997-től egy helyi népszavazás eredményeként önálló település lett. A la-

kossági döntést iskolai-pénzügyi viták is elősegítették – ma már inkább, számos egyéb 

kistelepüléshez hasonlóan, az iskola fenntarthatósága okoz gondot. Márpedig iskola 

nélkül könnyen elnéptelenedhet egy község.

Zichyújfalunak volt ereje az önállósodás útjára lépni – kis segítséggel további meg-

valósításokra is képes. Példaként említhetjük az önkormányzati tulajdonban lévő 

Zichy-kúriát. A főépület és a hozzá tartozó cselédlakások felújításával, valamint a park-

erdő rendbetételével jelentős lépést tennénk a közösség továbberősödése felé. Ugyan-

ezt a célt szolgálhatná a helyi fi atalok helyben maradását célzó telekalakítási straté-

gia, a települési infrastruktúra fejlesztése – hogy bebiztosíthassuk Zichyújfalu jövőjét.

Zichyújfalu
LÁBADI ZOLTÁN
tanár, a zichyújfalui 

iskola igazgatója

L. Simon László 
képviselőjelölt úr 
megyénk ismert 
és elismert köz-

életi szereplője, művésze: jól isme-
ri a kistelepüléseken élő emberek 
egyre nehezebbé váló életét. Vá-
lasztási körzetünk gazdasági éle-
te valamennyi stratégiai ágazatá-
nak szakértője: a mezőgazdaság-
ban, az idegenforgalomban, vala-
mint a közoktatásban, nemzeti kul-
túránk megőrzésében és a közmű-
velődés területén szerzett elméle-
ti ismeretei, gyakorlati tapasztala-
tai bizonyítják sokoldalúságát, fel-
készültségét. Szakmai és gazda-
sági elemzései, javaslatai, törekvé-
sei – melyek a tényeken alapulnak 
– reálisak, és a fejlődést szolgálják. 



L. Simon László választási kiadványa, 2010
Felelős szerkesztő: Somogyi Balázs kampányfőnök
Felelős kiadó: L. Simon László
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