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1972-ben születtem Székesfehérváron. A Teleki Blanka Gimnáziumban érettségiztem, majd
az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán magyar–
történelem szakos tanári oklevelet, az ELTE
Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanári végzettséget szereztem, majd
1998-tól doktori ösztöndíjas voltam. Felsőfokú kulturális menedzser képesítéssel és szőlész–
borász mérnök szakos végzetséggel is rendelkezem.
1998–2004 között a Fiatal
Írók Szövetsége elnökeként tevékenykedtem, 2004-től a Magyar Írószövetség titkáraként dolgozom. 2007-ben József Attila-díjat kaptam. Az elmúlt években
több folyóirat, köztük a Kortárs
és a Kommentár szerkesztőségi munkájába kapcsolódtam be, számos
kulturális rendezvény
lebonyolítását vállaltam el. Rendszeresen publikálok esszéket, tanulmányokat és
szépirodalmi írásokat
folyóiratokban, heti- és
napilapokban. 2005-től a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem óraadó oktatója

vagyok. Eddig tíz könyvem jelent meg. Különösen 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 írtam: 2007-ben látott napvilágot a Versenyhátrány (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 Oktatási és Kulturális Bizottságának, s emellett a Fejér Megyei
Szakképzés-szervezési Társulásnak az elnökeként, 2009
májusától a Magyar Rádió
Közalapítvány Kuratóriumának elnökségi
tagjaként tevékenykedem.

Luca, Emese és Anna
lányom a pákozdi Kocka
nevű ingókőnél egy
családi kiránduláskor
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Születésem óta Fejér megyei vagyok, bár
a tapasztalatszerzés miatt fontosak voltak a
Budapesten eltöltött évek, nagyon sok kapcsolatot és tudást köszönhetek a nemzet fővárosának, a mi csodálatos Budapestünknek.
Nagyon szeretem szűkebb hazámat, a Velencei-tó környékét, itt, Agárdon vezetem az édesapánktól örökölt családi mezőgazdasági, borászati tevékenységet folytató vállalkozásunkat. Ennek a munkámnak köszönhetően átfogó képem van a magyar agrárium problémáiról, s éppen ezért különösen fontosnak gondolom az előttem álló képviselői munkában a
magyar termőföld védelmét és a mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének a növelését. Velencei-tó környéki lokálpatriótaként
alapító tagja vagyok a Velencei-tavi Kistérség
Idegenforgalmi Egyesületének, a VEKI-nek is,
rendszeresen szervezünk olyan szakmai programokat, amelyek az idegenforgalom, a turisztikai ágazat problémáinak a feltárását segíti.
Feleségem, Vass Eszter német szakos tanár, valamint ﬁtnesz szakedző. Négy csodálatos lányunk van, Anna a ciszterek nyolcosztályos gimnáziumában tanul, lelkes cserkész, 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.

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 pozitívan hasson a környék településeire is – nyilatkozta L. Simon
László, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltje.
Ön – bár először indul országgyűlési
választáson – nem ismeretlen a Velencei-tó körül élők számára. Ismerik borászként, irodalmárként, gazdaként,
könyvszerkesztőként, megyei közgyűlési képviselőként. Ön tulajdonképpen
minek tekinti magát?

– Nehéz erre a kérdésre egyszerűen válaszolni. Nekem a Velencei-tó környéke a szülőhazám. Itt vagyok otthon, itt jártam iskolába, majd az egyetemi éveket követően a fővárosban is éltem, de az otthonom mindig is ez
a vidék volt. Aztán hazaköltöztem családommal együtt. A Velencei-tó szerelmeseként
már középiskolásként igyekeztem bekapcso-

lódni a helyi kulturális életbe, majd a közéletbe is. Büszke vagyok arra, hogy a nyolcvanas években a gárdonyi Alborada kórus alapító tagja voltam, arra is, hogy pár éve létrehoztuk a Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesületét, amely fontos turisztikai és
gazdaságélénkítő szerepet végez. Arra is szívesen emlékezem, hogy 2005-ben mekkora
szakmai és közönségsikere volt a Velencei-tó
környékének szőlő- és borkultúráját feldolgozó könyvünknek.
De hogy a kérdésére is válaszoljak. Az
ELTÉ-n végeztem magyar nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanárként. Van egy családi gazdaságunk borászattal, ezért kézenfekvő volt, hogy ilyen irányba is képezzem magam, így lettem szőlész-borász mérnök is.
Aminek ma nagy hasznát tudom venni, hiszen
én vezetem a családi gazdaságot. Tehát a válaszom: egy mezőgazdasággal is foglalkozó
irodalmár vagyok.
És a politika hogy jött ezekhez a szakmákhoz?
– A politika alapértelmezésben azt jelenti:
a közösség érdekeinek a szolgálata. Ha megnézzük a magyar irodalmat, az íróink, költőink a múltban mindig is a politika aktív részesei voltak. 1848 nem képzelhető el például Petőﬁ Sándor nélkül. De a dualizmust sem
értenénk annyira, ha Mikszáth – aki egyébként maga is országgyűlési képviselő volt –
nem festett volna olyan remek korrajzot műveiben. De rengeteg példa van Adytól Illyés
Gyuláig bezárólag. Persze az túlzott önbiza-
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lomról árulkodna, ha én magam hozzájuk hasonlítanám, de annyit elmondhatok magamról: mindig is érdekelt a közélet. Egyetemista koromban például a hallgatói önkormányzat munkájában vettem részt, ezért az egyik
szervezője voltam a Bokros-csomag elleni
tandíjtüntetésnek. 1998-tól pár évig a kulturális miniszter irodalmi tanácsadó testületének voltam a tagja, majd a parlamentben folytattam a szakértői munkámat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a magyar írók megtiszteltek a bizalmukkal, így lehettem először Fiatal Írók Szövetségnek az elnöke, majd 2004
óta a Magyar Írószövetségnek a titkára, aki az
elnöknek a közvetlen helyettese.
Aztán mint választott megyei önkormányzati 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 megye 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 kötelező feladatok száma nem csökkent. Mindezek ellenére azt lehet mondani, hogy álltuk
a sarat. A megyei intézményrendszert sike-

Az agárdi családi mezőgazdasági cég dolgozóival 2010 februárjában
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rült úgy működtetni, hogy néhol még fejleszteni is tudtunk.
Milyen eredményeket ért el, mint az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke?
– Nagy eredménynek tartom, hogy létrehoztuk a szakképző iskolák bevonásával a Térségi Integrált Szakképző Központot, amelynek aztán uniós forrásból származó fejlesztési pénzeket is nyertünk. A legnehezebb feladat a
megyei közgyűlésben: küzdeni a kormányzati megszorítások hatásai ellen, azaz megmenteni az intézményeinket. A mai időkben, sajnos, már az is eredménynek számít, hogy mi
megőriztük valamennyi közművelődési intézményünk önállóságát, s a legtöbb megyével
szemben a megyei művelődési központunk is
talpon tudott maradni. Az Oktatási és a Kulturális Bizottság, valamint a Dunaújvárossal kö-

Fejér megye 4. számú választókörzet

hetünk arra, hogy például Dinnyésen fontos turisztikai központ és szabadtéri színpad épül.
A Velencei-tó környékének két új szállodája is
magánberuházás. Az összkép mégis lehangoló, a szocialista kormányzat tevékenységének a káros hatásai nálunk is érzékelhetők:
eladósodó önkormányzatok, vállalkozások és
emberek, alig fejlődő települések, szétzilált
oktatási rendszer, romló közbiztonság, egzisztenciális bizonytalanság, rossz utak, kisemmizett mezőgazdaság.

Felszólalás az
ünnepi megyei
közgyűlésen

Önnek milyen megoldási javaslatai vannak a problémák kezelésére?

zös szakképzési társulás elnökeként nagy felelősséget érzek a megye által fenntartott iskolákért, például a pusztaszabolcsi vagy a velencei középiskoláért, de egykori VVSI-s kajakosként a másik bizottsághoz tartozó, rendkívül nehéz helyzetbe került Velencei-tavi Vízi
Sportiskola sorsát is ﬁgyelemmel követem.
Az elmúlt négy évből mire a legbüszkébb?
– Tavaly a kezdeményezésemre a megye megünnepelte az ezeréves születésnapját, a sok kulturális program mellett egy könyvet is kiadtunk, amelyben a választókerületem
településeinek nagy része is helyet kapott:
örömmel nézhetik Adonytól Nagykarácsony
át Sukoróig a falvak, városok nevezetességeit a szülőhelyükre büszke olvasók. Néhány hónappal ezelőtt jött oda hozzám az egyik községi óvoda vezetője, hogy a katolikus templomban készült fotón az ő lánya esküvője látható, és hogy erre mennyire büszke. Ezek a legszebb találkozások.
Most beszéljünk egy kicsit a választókerület problémáiról.
– A Fejér megye 4. számú választókerülete,
mind lakosságát, mind területi nagyságát tekintve is az ország nagyobb választókerületei
közé tartozik. Épp ezért a problémák is sokrétűek. Ez a választókerület a Velencei-tótól indulva a Dunát érintve lenyúlik egészen Dunaújváros határáig. Mások a problémák északon és
mások délen. A Dunaújváros környéki településeken például a Dunai Vasmű tulajdonosváltása 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 teszi a mezőgazdaságban az alkalmi munkavál-

lalást, ahelyett, hogy csökkentené az adminisztrációs terheket. De általánosságban az
egész körzetről elmondható, hogy minden területen növekszik a munkanélküliség, romlik
az egészségügy és a háziorvosok helyzete is,
mindezen változtatnunk kell.
A körzetet két oldalról autópálya határolja, de az alsóbbrendű utak szinte már
járhatatlanok.
– A legfájdalmasabb talán a 6209-es cikolai
útnak az elmaradt felújítása, pedig ez köti öszsze a Velencei-tó környékét és Szabadegyházát
az M6-ossal, de nagymértékben tehermentesítené a 62-es utat is. A szocialisták által megígért elkerülők sem valósultak meg, a 62-es
számú főút perkátai elkerülőjének a közbeszerzését is csak most írták ki, pedig már rég
meg kellett volna szabadítani az ott élőket a
kamiondömpingtől. A déli térségekben az M6os építése miatt katasztrofálisan leromlott az
alsóbbrendű úthálózat is. Van olyan település,
Baracsról van szó, amelyik hiába kérte, hogy legyen autópálya-csatlakozása, nem vették ﬁgyelembe a jogos kérésüket. A Velencei-tó komplex fejlesztése pedig még gondolatként sem
fogalmazódott meg. Egyenlőtlen a pályázati elosztás is, hiszen két Leader-szervezet működik 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 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület a választásokig 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 tévedek?
– Vannak fejlesztések, de ezek szinte kivétel nélkül a helyi emberek érdeme. Büszkék le-

– A Balatonhoz hasonlóan külön egységként kell kezelni a Velencei-tavat, kiemelt gazdaságélénkítő és turizmusfejlesztési programokra lesz szükség többek között az elavult
infrastruktúra fejlesztése érdekében. Dunaújváros helyzetének stabilizálása a mi kistelepüléseinknek, például Kisapostagnak, Rácalmásnak, Kulcsnak, Előszállásnak is az érdeke.
A Vasmű privatizálását is érdemes felülvizsgálni. A mezőgazdaság országos fejlesztése, a feldolgozóipar megerősítése és a belső piac védelme a térségünknek is javulást hozna.
Engedje meg, hogy egy kicsit személyesebb vizekre evezzek. A családja hogyan
segíti Önt a közéleti szerepvállalásban?
– Csodálatos feleségem van, aki támogat a
munkámban, és hatalmas terhet vállal magára a négy gyönyörű lányunk nevelésében és a
háztartásban is. Az ő szeretete és segítsége
nélkül nem tudnék több területen is bizonyítani. Özvegy édesanyám pedig a helyi embereket foglalkoztató családi cég vezetésében segít. Minden nap érzem a család erejét, fontosságát, megválasztásom esetén éppen ezért
fogok mindent megtenni a családok erős támogatásáért is.
Manapság sokan csak legyintenek: egyik
kormány sem fog tudni semmit tenni ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Ön
mit mondana ezeknek az embereknek,
miért kell mégis elmenni szavazni?
– A változás lényege a gazdaság dinamizálása, mert a bevételeket így lehet növelni
és nem az emberek folyamatos megsarcolásával. Egy erős gazdaság többletbevételeiből
lehet jó oktatást, egészségügyet és szociális
rendszert működtetni. Az a célunk, hogy mind
a 23 településünk fejlődjék, a forrásokat igazságosan osszák el, hogy egy-egy település fejlesztése pozitívan hasson a környék településeire is. Azért kell elmenni szavazni, hogy az
ország központjában fekvő, kiemelkedően jó
turisztikai és mezőgazdasági adottságú térségünk a megérdemelt helyére kerüljön.
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„L. SIMON LÁSZLÓ

nemcsak
kiváló barát, kiváló költő, de a közösségéért dolgozó kiváló politikus is

”

JÓKAI ANNA
Kossuth-díjas író

DR. NAVRACSICS TIBOR
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
országgyűlési képviselőcsoportjának
vezetője
A magyar történelemben a költők mindig kimagasló szerepet játszottak, lelkiismeretünk,
nemzeti öntudatunk, szabadságféltésünk őrzői. L. Simon László nemcsak kiváló barát, kiváló költő, de a közösségéért dolgozó kiváló
politikus is.
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Manapság az írók, művészek többsége távol
tartja magát a politika világától, s nem szívesen vállalják hazánk irányításával kapcsolatos
véleményüket. L. Simon László, az Írószövetség titkára üdítő kivétel, aki nem bújik a függetlenség hamis álarca mögé, hanem vállalva
elkötelezettségét, a nyilvánosság előtt is kiáll
nemzeti kultúránk és a magyar vidék ügyeiért.
Versenyhátrány című tanulmánykötete szakpolitikai, jogi és pénzügyi felkészültségét mutatja meg, Japán hajtás című könyvének megkapó versei a családhoz, a keresztény és nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodásának
őszinte és erős bizonyítékai. Lacival az Írók
Szakszervezete vezetőségében is hosszú évek
óta együtt dolgozunk, közelről látom munkabírását, elhivatottságát. Egykori velencei-tavi nyaralótulajdonosként és magyar íróként
is szeretettel ajánlom ﬁgyelmükbe L. Simon
Lászlót, mert a szellem embereire is nagy
szükség lesz Magyarország újjáépítésében, a
törvényhozás emberpróbáló munkájában.

A Velencei-tótól a Dunáig

BORÓKAI GÁBOR
a Heti Válasz főszerkesztője
L. Simon László írót nem érdemes azon irodalmárok közé besorolni, akik a valóságtól elszakadtan, feljegyzésekkel elborított dolgozószobájukba börtönözve, könyvekből gyűjtik élményanyagukat. László nagyon is valóságos,
földön járó ﬁgura, mi több, még harcedzett is.
Főtitkárként élte, állta végig a háborúskodást
a Magyar Írószövetségben, s akkor sem hagyta el posztját, amikor a hatalom mindent elkövetett a működésképtelenségért, s amikor a
kurzus kedvencei látványosan csukták be maguk mögött az ajtót.
L. Simon végigviszi, amit vállalt, akkor is,
ha nehézségekbe ütközik. Olyan képviselőforma. Ha módom lenne rá, neki adnám a voksomat.
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DR. BENCZE IZABELLA
jogász, vagyonjogi szakértő, az MRKA
Ellenőrző Testületének elnöke

JAKAB ISTVÁN
a MAGOSZ elnöke, a parlament
Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke
L. Simon Lászlót elsősorban irodalmi munkássága alapján ismerik, ám a mezőgazdasághoz, a termőföldhöz, a magyar szőlő- és
borkultúrához való ragaszkodása legalább
ennyire fontos. Hosszú évek óta őstermelő, gazdálkodó, szőlész-borász mérnök, aki
a megörökölt agárdi családi gazdaságot irányítja édesapjához hasonló ﬁgyelemmel és
szeretettel. L. Simon László a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
a tagja, a MAGOSZ szociálisbolt-hálózatának
a beszállítója, aki szívén viseli a vidékiek sorsát, és azt, hogy Magyarországon megtermelt, előállított és feldolgozott egészséges
élelmiszert fogyasszanak hazánk polgárai.
L. Simon László számára meghatározó jelentőségű a magyar termőföld védelme, és annak a képviselete, hogy a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége olyan legyen, hogy
abból a családi gazdálkodók is tisztességgel
meg tudjanak élni, s hogy továbbvigyék a magyar mezőgazdaság évszázados tradícióit, legyen szó szántóföldi növénytermesztésről,
kertészetről, szőlészetről, borászatról vagy
akár pálinkafőzésről.
Tudva, hogy L. Simon László képes ötvözni
a gazdaság és a kultúra értékeit, nagy szeretettel ajánlom Fejér megye 4-es választókörzetének gazdálkodói és valamennyi választópolgára ﬁgyelmébe az eddigi tevékenységét,
arra kérve Önöket, hogy áprilisban a választáson támogassák őt, s személyén keresztül
a MAGOSZ-t is.

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, céltudatossága, nyíltsága, jellemessége és hite rendkívüli nagy kincs. Olyan kincs, amire feltétlenül
szüksége van a megújulásra vágyó Magyarországnak. Hadd idézzek a Japán hajtás című
verseskötetéből: „Hol vannak a falak, a bástyák, az erős palánkok, az acélos katonák, a
bátor magyarok?” Az egyikük Gárdonyban él.
Őszintén irigylem választókerületének lakóit, mert L. Simon László lehet a képviselőjük.

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.

TARLÓS ISTVÁN
várospolitikus, a fővárosi Fidesz–KDNP
frakciószövetség elnöke
L. Simon László, a Magyar Írószövetség titkára
több éve segíti a munkámat. Egyetemi tanulmányai befejezése után hosszú ideig élt Budapesten is, jól ismeri a város mindennapjait,
gondjait, kulturális életét, de még jobban ismeri és szereti a szülőföldjét, szűkebb hazáját, az otthonát: a Velencei-tó környékét. A fővárosi tapasztalatai azért fontosak, mert látja
a vidékiek és a nagyvárosiak élete és problémái közti különbségeket, valamint azt is, ami
összeköti őket.
L. Simon László velem együtt vallja, hogy
nem a fővárosnak van országa, hanem az országnak, sőt a magyar nemzetnek van fővárosa, amely minden magyar ember közös értéke, 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 sorsunk, a nyelvünk, a kultúránk, és a magyarságunkhoz, a hazánkhoz való mély ragaszkodásunk. Éppen ezért ajánlom a ﬁgyelmükbe
L. Simon Lászlót, kérve, hogy április 11-én szavazzanak rá és a Fidesz–KDNP szövetségére.

Itt az idő!
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BARNA
BOGLÁRKA
középiskolai tanuló,
első választó
Iskolásként azt
veszem
észre,
hogy a kortársaim körében egyre inkább fellazul a fegyelem, hiányzik a tudás iránti vágy, háttérbe szorul a hazaﬁas nevelés,
és egyáltalán a követelmények
is lecsökkennek. Ennek legfőbb
okát az oktatási rendszer liberalizálásában látom, amelyben komoly beavatkozásokra lesz szükség ennek a tendenciának a megállításához, majd megfordításához. L. Simon László oktatással
kapcsolatos nézeteit ismerve és
eddigi kulturális munkáját látva,
személyét garanciának tekintem,
és úgy gondolom, országgyűlési képviselőként kezdeményezője
lesz annak, hogy az oktatási politika a korábbi konzervatív mederbe terelődjön, illetve visszanyúljon ötleteket szerezni a korábban
már világszerte bizonyított „poroszosabb” oktatási rendszerbe.
Ezt azért tartom fontosnak, mert
Magyarország mindig kiemelkedő szellemi és gyakorlati tudással
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Fejér megye déli részén, a
Duna mellett elhelyezkedő település. Nagy történelmi múlttal és jelentős városi hagyományokkal rendelkező, közel 4000
főt számláló város. Az elmúlt
évtized során kiépült a városi
infrastruktúra, az évezred végére teljes körű víz-, gáz-, telefon- és csatornahálózatról, kábeltelevízióról és aszfaltozott
útburkolatról beszélhettünk.
2004-ben kapott városi rangot,
jelenleg kistérségi központ.
A jövő legjelentősebb feladatai közé tartozik a munkahelyteremtés. Sajnos, a településre egyre inkább jellemző a napi
gondokkal küzdő családok számának növekedése. A családok
életkörülményeinek romlása
rányomja bélyegét a felnövekvő
generációkra is. Az iskolákban
egyre több a hátrányos helyzetű, sajátos nevelést igénylő
gyermek. A munkahelyteremtés következtében remélhetőleg javulni fog a foglakoztatási
mutató és ezzel együtt a szociális helyzet is.
rendelkező ország volt, és ennek
a színvonalnak a megerősítése, illetve megtartása kitörési lehetőséget jelent minden magyar embernek, aki részesévé válik.

KIRINOVICS
PÉTER
okleveles építőmérnök, önkormányzati
képviselő
Négy éve ismerem személyesen Lacit, és az
eddig elvégzett munkája alapján
örömmel merem ajánlani, hogy
Fejér megye 4. sz. választókerületében Ő legyen az országgyűlési képviselőnk. Négygyermekes
családapaként, gyümölcs- és szőlőtermesztésből élőként nap mint
nap szembesül a vidéken élők
hétköznapi gondjaival. Elképzelései, energiája, kitartása és elhivatottsága alapján bizton állíthatom, hogy képviselőként is küzdeni fog az itt élő emberek boldogulásáért, a családok szociális helyzetének javításáért, s különösen
a mezőgazdaságból élők felemeléséért. Írói, költői munkássága
mellett az országos kultúrpoliti-
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ka aktív résztvevője, elkötelezett a
magas színvonalú oktatás megteremtésében, hiszen a jól képzett
új nemzedék az igazi jövő záloga.

MÜLLER
SÁNDOR
megyei és önkormányzati képviselő,
vállalkozó
L. Simon László
a magyar kultúra elkötelezettje.
A Fejér Megyei Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága elnökeként minden erejével a levéltár, a művelődési központ, az általános és középiskolák, múzeumok,
művelődési házak működési feltételeiért, javításáért küzd, harcol.
Irodalmi munkássága elismeréseként 2008-ban József Attila-díjjal tüntették ki. Fontos feladatának
tekinti a jövő ifjúságának, nemzettudatának, történelmi múltjának
valós megismerését, fejlesztését,
mélyítését. Ehhez szolgálnak bizonyítékul megjelent irodalmi alkotásai és felelősséggel kimondott, átgondolt szavai.
L. Simon László világához hozzá tartozik a magyar gazda éle-

te. Családi vállalkozásán keresztül szembesül mindezekkel a nehézségekkel, problémákkal, ami
a mezőgazdasággal foglakozó falusi emberek életét sújtja, különösen tekintettel a szőlőtermesztés és gyümölcstermesztés terén.

SUSZTER
LÁSZLÓ
kulturális menedzser,
közművelődési
szakértő
Kultúra és politika találkozása
nélkül az oly régóta hiányolt, nélkülözött politikai
kultúra nem lesz képes soha kialakulni ebben az országban. L. Simon László személyében, azt hiszem, ennek a találkozásnak az
esélyét is üdvözölhetjük; mert egy,
nemzeti kultúránkat, értékeinket,
hagyományainkat nem csak ismerő és tisztelő, de azokat jelentősen gazdagító, alkotó ember, aki
ezzel együtt igazi európai értelmiségi. Hiszem, hogy képes a kultúrát, annak ügyét releváns politikai
kérdésnek tekinteni, s hiszem azt
is, hogy képes a kulturált politizálásra.

Baracs

Baracs és környéke már az ókorban lakott volt, az oklevelekben 1276-ban találkozhatunk először nevével Boroch
alakban. A település Dunaújvárostól 5
km-re délnyugatra található, az '50-es
években a város ipara jelentős vonzerővel bírt a lakosság körében. A Dunai Vasmű megépülése sok munkahelyet adott a település lakosságának, sokan emiatt el is hagyták a falut.

Fejér megye 4. számú választókörzet

Az elmúlt évek vidékellenes kormányzati politikájának köszönhetően
Baracs – mint számtalan más település
– mostohább sorsra „érdemesült”: megszűnt a posta, Templomoson már gyógyszertár sincs, hogy a csatornázásról ne
is beszéljünk. Pedig a községnek jelentős 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 határos, ahol üdülőtelep épült. Volna tehát
mit fejleszteni: a bürokrácia egyszerűsítésével, a ténylegesen a vidék esélyeit javító pályázatokkal, illetve a már elnyert pályázati pénzek hatékony felhasználásával Baracsra munkahelyteremtő
vállalkozásokat lehetne csábítani.
Baracs valóban többet érdemel!

DR. GÁNCS LÁSZLÓ
háziorvos
L. Simon László bizonyította már, hogy a
saját területén eredményeket tud elérni. Emberként viselkedik az emberekkel.
Képes átlátni a dolgokat, ezért tartom őt
megfelelő embernek.

NEVEZI ÁKOS
vállalkozó
L. Simon Lászlóban egy nagy munkabírású, józan gondolkodású embert ismertem meg. A valós problémák megoldására törekszik. Lendületes hozzáállásával
és szervezőkészségével hatékony stábot állított maga mögé, akik segítségével
Magyarországon a politikai élet megtisztulásában komoly
szerepet vállalhat.

Itt az idő!
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Beloiannisz
A Fejér megye északkeleti részén fekvő községet a II. világháborút követő görög
polgárháború Magyarországra érkező menekültjeinek alapították 1950-ben. A településalapításkor 418 lakást építettek, szükségmegoldásként Görögfalvának nevezték. Beloiannisz (a görög ellenállási mozgalom vezetője) nevét 1952. április
3-án vette fel a község. Az elmúlt 60 évben többször is volt visszatelepülési hullám, amely meggyorsította az amúgy is elkerülhetetlen asszimilációt. Jelenleg a
község lakossága 1238 fő. Nemzetiségi jellegét megtartotta, ezt bizonyítja a görög 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 település nehéz anyagi helyzete ellenére folyamatosan fejlődik. A hazai pályázatok
mellett a görög parlament támogatásával sikerült felújítani a község főterét, az iskolát, az óvodát, a könyvtár épületét és a Zalka Máté utcát. Beloiannisz idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját.
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DR. OROSHÁZI GYÖRGYNÉ,
az Általános Művelődési Központ
igazgatója
Amikor a Fidesz országos választmánya úgy döntött, hogy
L. Simon László lesz a Fejér
megye 4. számú választókerületének egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, jó érzés fogott el. Nyolc évvel
ezelőtt férjem, a néhai dr. Orosházi György országgyűlési képviselő kampányának egyik meghatározó egyénisége volt. Fiatalos lendületével,
teljes odaadással segítette férjemet. Akkor ismertem meg szüleit, családját és életüket.
A megye oktatási és kulturális koncepciójának a kialakításában kiemelkedő a szerepe.
Nemcsak mint a Megyei Közgyűlés Oktatási és
Kulturális Bizottságának elnöke, hanem mint
Simonyi- és József Attila-díjas író, költő, irodalomszervező kultúrpolitikus is fontos munkát
végez.
A beloianniszi ÁMK igazgatójaként természetesen fontosnak tartom, hogy a 4-es választó körzetből olyan képviselő legyen a Parlamentben, aki a kultúrát és az oktatást szívén viseli. Ugyanakkor, mint szőlész–borász mérnök,
a mezőgazdaságot is szakértőként tudja képviselni.
Baráti kapcsolatunkra büszke vagyok, és
számunkra ő a legjobb választás.

Besnyő

A mai Besnyő és a hozzá tartozó részek
ősidők óta lakott településnek számítanak, hiszen a Velencei-tó, valamint a
Duna közelsége, a vadban gazdag erdők
és a remek föld idevonzotta az embereket. A településnek ma 1800 lakója van.

Fejér
Fejér
megye
megye
4.4.számú
számúválasztókörzet
választókörzet

Besnyő legnagyobb problémája a munkanélküliség. Kevés a munkalehetőség,
a munkahelyteremtések helyett bezárásokról 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 töredékösszeget kap az államtól ezek fenntartására, így sem fejlesztést, sem felújítást, de még csak állagmegóvást sem lehet tervezni a normatív támogatásból.

GÉMESINÉ FEJES ZSUZSANNA
polgármester
L. Simon Lászlót tájékozott, igen sokoldalú, művelt, empatikus embernek ismertem meg, akinek fontos a vidék, a vidéki emberek sorsa, hiszen ő is itt él köztünk, ismeri a problémáinkat, mindennapi gondjainkat. Sikeres vállalkozásai és
sokoldalú tevékenységei révén biztos egzisztenciát teremtett magának és családjának, így biztosak lehetünk abban, hogy személyében nem egy újabb megélhetési politikust küldünk a Parlamentbe. Támogatom, mert szimpatikus számomra vállalkozói szemlélete, keresztény értékrendje, határozott, következetes magatartása, és tudom,
hogy képviselőként ki fog állni közösségi, kulturális értékeinkért, hagyományaink megőrzéséért és településeink
fejlődéséért.

Itt az idő!

•
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Daruszentmiklós
Daruszentmiklós község Fejér megyében, a Dunaújvárosi kistérségben, a 2002. október 20-i önkormányzati választásokkal vált önálló településsé. A megalakult község
önálló orvosi rendelővel, védőnői szolgálattal, napközi otthonos óvodával, 8 osztályos 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 megfelelő településkép problémáját, ami arra vezethető vissza, hogy a kerteket a lakosság 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.

KISS JÁNOSNÉ
önkormányzati képviselő, a Fidesz helyi csoportelnöke
A parlamenti képviselőjelölt L. Simon Lászlót szókimondó, igazságszerető, és sokoldalú embernek ismertem meg, gyakorlott vállalkozó, elismert szőlészborász mérnök, József Attila-díjas író, és mindemellett otthon van mind a mezőgazdaság, mind a kultúra területén is. Szakértelmét mi sem bizonyítja jobban, minthogy jelenleg is a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának kulturális szakértője. Bízom benne, hogy a választókerület a legjobban döntött akkor, amikor L. Simon Lászlót parlamenti képviselőjelöltnek szavazta. Megválasztása esetén, biztos támogatója lehet a
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vidék problémáival küzdő, falun élő embereknek, de tenniakarásával,
hozzáértésével nagyban hozzájárulhat a kisfalvak kultúrájának fejlődéséhez is. A 2010-es parlamenti választáskor, én biztosan L. Simon
Lászlóra és a Fideszre fogok szavazni! Felhívom minden józan gondolkodású embernek a ﬁgyelmét Széchenyi István következő idézetére:
„Minden nemzetnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakán, akkor a nép azokat a silány ﬁckókat minél hamarább a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a baj.
Az a nemzet aljas vagy műveletlen”.

Fejér megye 4. számú választókörzet

Előszállás
Előszállás a választókerület legdélibb települése. Ez a vidék már a rómaiak előtt lakott hely volt. Határában kelta, avar és római korból származó leletek kerültek napvilágra.
Hathatós kormányzati segítség híján többszöri nekifutásra sem sikerült megvalósítani a szennyvízelvezetést és -kezelést. Az 55 éves iskolaépület nyílászáró cseréje
sem valósulhatott meg. Időközben elveszítette a község a Volán-járatokat jól kiegészítő vasúti szárnyvonalát, ami miatt este 18:30 után az iskolába vagy orvosi kezelésre járók csak jóval későbben, az éjszakai órákban tudnak hazautazni. A felszíni vízelvezetés elégtelensége már többször okozott katasztrófát a község területén családoknak és vállalkozóknak. A volt ciszter kastély felújítása lehetőséget nyújtana munkahelyteremtésre és idegenforgalmi célokra is.

ANTAL JÓZSEFNÉ
alpolgármester
Nem egyszerű feladat megtalálni az arra alkalmas személyt mind szakmai, mind
emberi rátermettség szempontjából egy országgyűlési képviselőjelölésre. L. Simon László személyében megvan az az emberi plusz, ami őt alkalmassá teszi a feladatra. A Fejér Megyei Közgyűlésben elvégzett
munkája jó ajánlólevél erre. Az eddig elvégzett önzetlen és őszinte munkája garancia
számomra.

MOLNÁR JÓZSEF
vállalkozó, a Fidesz helyi elnöke
L. Simon László a Magyar
Írószövetség titkára, a Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának az elnöke: mind az írói, a
közéleti, mind a kultúrpolitikai tevékenysége alapján a megye kiemelkedő személyisége. Fontos számára a mezőgazdaságban dolgozók sorsa, hiszen saját gazdasága irányítása közben a mezőgazdaság jelenlegi helyzete őt is súlyosan érinti. Országos politikusként találhat és adhat
megoldást a mezőgazdaság problémáira.
Őszinte, szorgalmas és odaadó munkája feljogosítja a képviselőjelöltségre. Bízom benne, hogy közreműködése folytán ismét helyükre kerülnek a valós értékek.

Itt az idő!
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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 központja. Az 1970-es évektől vesz nagyobb lendületet a község fejlődése. Immár tudatos politikával a Balaton tehermentesítése végett fejlődik országos jelentőségű
üdülőhellyé, megtörténik a tópart rendezése, strandok épülnek az itteni nádasok helyett, amely komoly következménnyel járt a Velencei-tó ökológiai egyensúlyára 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 szakasza, termálvízkincse, a Mezőföld északi részének kiváló termőtalaja, országos
átlagon felüli iskolázottságú lakossága – biztosíték arra, hogy a település fejlődése 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 rekonstrukciója elodázhatatlan. A termálvízre alapított gyógyfürdő további fejlesztése – szálloda, egészségügyi szolgáltatóház, sportuszoda – az egész térség számára kívánatos.
Gárdony a közeli két nagyváros, Budapest és Székesfehérvár kedvelt zöldövezeti elővárosa, rekreációs központja lehetne – és lesz is.

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. Íróként, a Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási és
Kulturális Bizottságának elnökeként, négygyermekes apaként egyaránt kiemelt fontosságúnak ítéli a magyar oktatás, gyermekeink, ifjúságunk, a jövő nemzedékének nevelését. Képviselője mindazoknak a gondolatoknak, amelyek vallják, hogy iskoláinkban, a családokban a felnövekvő generációnak érzelmi-lelki többletet kell adnunk, hogy
újból értelmet kapjanak azok az egyetemes
emberi értékek, mint a szeretet, emberség,
hűség, nemeslelkűség, tisztesség, becsület,
önfeláldozás.
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Egész eddigi élete, édesapja megálmodott, családi mintagazdaságának továbbépítése, irodalmi, közéleti munkássága mintaértékű példája annak a kodályi gondolatnak,
amely vallja, hogy „gyermekeink a magyarság 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 ismerem, hosszú ideig laktunk
egy utcában Agárdon. Tudom
róla, hogy kiváló képességű, széles látókörű, a közélet
dolgaiban általánosan tájékozott ember, akinek határozott világlátása van, és ebből fakadó elkötelezettsége. Irodalmi, közéleti munkássága közismert az egész országban, nevével igen gyakran találkozhatunk a Magyar
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Írószövetség kapcsán, amelynek egyébként
nemcsak tagja, de titkára is. A Velencei-tavat
és környékét mindketten otthonunkként szeretjük, és talán minden zugát ismerjük már.
Nagyszerű könyvei közül hozzám igen közel
áll a térség borászatával és nevezetességeivel foglalkozó, színvonalas és szeretetteljes
munka, az Édes szőlő, tüzes bor című könyve.
Családjával mintaszerű gyümölcstermelő
és borászati gazdaságot üzemeltetnek Agárdon. A környék gondjait-bajait nemcsak jól ismeri, hanem reális tervekkel, elképzelésekkel rendelkezik azok megoldásához.

JÓNÁS KRISZTINA
énekművész, művésztanár
Hat éve élek Agárdon és a kultúra egyik követeként ismerkedtem meg L. Simon Lászlóval, a térségünkben rendezett művészeti fesztivál kapcsán. L. Simon László nyitottsága, segítőkészsége és magával ragadó kreativitása nyűgözött le első találkozásunkkor és
azóta minden alkalommal, amikor van szerencsém vele beszélgetni.
Sokoldalú, céltudatos és intelligens egyéniség, 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 Agárdi Országzászló Egylet tagjaként ismertem meg. Személyében olyan embert látok, aki megalkuvás nélkül
kiáll nemzeti jelképeink védelme, a határon
túli magyar testvéreink integrációja és ezzel
a nemzeti összetartozás és egység erősítése mellett. Biztos vagyok benne, hogy vérbeli
lokálpatriótaként nagy erőt fog fordítani Széchenyi gondolatának – „Gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan!” – megvalósításá-
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Velencei-tó és környéke ismét megszerezze
azt a kiemelkedő szerepet az ország idegenforgalmában, amit földrajzi adottságai alapján megérdemel.

TAKÁCS MIHÁLY edző
Szavatartó, megbízható, családcentrikus embernek ismerem L. Simon Lászlót. Keresztény értékrendű, erős
hitű, aki gyermekeinek igazi
szerető családapja. Hatékony
csapatjátékos, aki a sportot
is szereti. Segítő és rugalmas, lokálpatrióta
gárdonyi ember.
ra, és küzdeni fog a térség és benne a kistelepülések élhetővé tételéért, a helyi iskolák
újraélesztéséért, a magyar kultúra, művészet és hagyományok régi rangjának visszaállításáért. Mezőgazdász családi háttere miatt bízhatunk abban, hogy tettre készen fellép a magyar föld idegen kézre játszása ellen, és a bukott globalo-liberális áramlattal
szemben a Németh László-i kert-Magyarország emberközpontú eszméjén dolgozva elősegíti a helyi értékteremtő közösségek és az
erkölcsileg is megújult állam egymásra találását, mind gazdasági, mind pedig szellemi téren.

KELEMEN ISTVÁN színművész
„…reggel feküdt az ágyban,
hogy föl akart kelni, egy hajszálnyira volt a felkeléshez, s
mégsem kelt fel. Szent Ágoston 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 olvasd. S veszi a Bibliát. S már akármit olvasna,
megtérne. De mi történik, ha ez a porszem elmarad, s az ember elmulasztja a pszichológiai
pillanatot? Amelyikben még módja van akarni.” (Németh László: Széchenyi)
A fenti Németh László-idézet szellemében ajánlom szeretettel a ﬁgyelmükbe L. Simon Lászlót.

KLAUSZ GÁBOR
könyvtáros, alpolgármester
L. Simon Lászlót évtizedek
óta ismerem, nagy munkabírású, sokoldalú embernek tartom. A kultúra szervezése, a nemzeti értékek
megőrzése, az idegenforgalom fejlesztése érdekében végzett munkája alapján meggyőződésem, hogy személyében e fontos területek határozott és markáns
képviseletet kapnának az Országgyűlésben.
Helyismerete, lokálpatriotizmusa, személyes
kapcsolatai sokat segíthetnek abban, hogy a

TÓTH ISTVÁN polgármester
A XX. század utolsó negyedében Gárdony egyik meghatározó családjává lépett elő a
Simon család. A rendszerváltozás adta új lehetőségekkel
élve a Mezőföld északi részének egyik legjelentősebb mezőgazdasági és turisztikai családi vállalkozását teremtették meg. Ebből a környezetből indulva L. Simon László már egyetemista évei
alatt az irodalmi élet legtehetségesebb tagjai közé került, s jó érzékkel fordult a politikához is. A rendszerváltozás óta a választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeinek kampányaiban nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel vett
részt. Igazán jó jelöltek hiányában sajnos nem
kísérte siker a fáradozásait, de az akkor történtekből sokat tanult. L. Simon László az elmúlt 20 év legfelkészültebb, legnagyobb támogatást élvező jelöltje, aki győzni fog és hosszú
évekre meghatározó politikusa lesz nem csak
a választókerületnek.

Itt az idő!

•

1 5

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

Iváncsa
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 kistérségi tanuszoda gazdaságos – más településekkel együttesen fenntartott – működtetése, 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!

GERGELY TIBOR
kohász, kormánypadkezelő, kántor
Támogatásomról biztosítom
L. Simon László képviselőjelöltet. Iváncsa területén belül a főútvonalon három-négy
éles kanyar is található, ide
kellene nagy méretű tükröket elhelyezni a jobb beláthatóság érdekében. 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 gyakorló író politikusként jelentősen hozzájárulhat a társadalom erkölcsi problémáinak orvoslásához.

KATONA FERENC
építőipari vállalkozó
A hibás kormányzati politika és a válság teljesen tönkretette az építőipart. A szociális támogatások megvonása csökken-
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KOLLER ZOLTÁN
L. Simon László ﬁatal, József Attila-díjas író. Támogatom mind a jelölését,
mind a megválasztását. A vidéken élő ﬁatalok problémáinak, gondjainak megoldásában számíthatunk rá. Körzetünk képviselőjeként garancia lehet a ﬁatalok számára. A teljesség igénye nélkül a
problémák sora: családalapítás, otthonteremtés, munka, egészséges és biztonságos
élet. A településünkön működő és a jövőben
átalakuló önkormányzattal kapcsolatot tartva képviselheti polgárainkat.

RÉDLI LÁSZLÓ
EU-szakközgazdász, tanácsadó
L. Simon László ismeri a gazdaság világát, ismeri a kultúra világát, mindkettő területen eredményeket tud felmutatni. A megyei közgyűlésben
bizonyította politikusi képességeit. Eredményei, tapasztalata, embersége alapján ajánlom őt országgyűlési képviselőnek.
Látja az árnyalatokat, látja a világ összetettségét, az irodalomban ez alapkövetelmény. A politikában ez átok és áldás. Van anynyira individuum, hogy áldássá alakítsa. Sikerüljön, kívánom, segítem mindannyiunk nevében.

VASS ERIKA
szociálpedagógus
Hét éve dolgozom szociális
területen, így közelről szemlélhettem azt a sajnálatos
folyamatot, melynek során
a társadalom alappillérei,
a családok egyre nehezebb
helyzetbe kerültek. A gazdasági válság és a
politikai viszonyok következtében egyre többen szorulnak külső segítségre.
Úgy gondolom, hogy a következő kormány
egyik legfontosabb feladata, hogy megerősítse a családok támogatási rendszerét.
L. Simon László íróként már tanúbizonyságot tett szociális érzékenységéről. Biztos
vagyok abban, hogy politikusként méltón képviseli a családok érdekeit.

Kápolnásnyék
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A Gárdony kistérséghez tartozó település egészen a bronzkorig visszanyúló történelemre tekinthet vissza, a honfoglaláskori Nyék törzsről kapta a nevét. Itt született egyik legnagyobb költőóriásunk, Vörösmarty Mihály.
A falu, akárcsak a többi hasonló település, mára gondok tömegével kénytelen megbirkózni. Mindenféle rangsorolás nélkül néhány megoldásra váró feladat: a helyi gazdálkodókat, vállalkozókat helyzetbe kell hozni, a térség további fejlesztése is elengedhetetlen, ehhez pedig támogatni kell az új kezdeményezéseket is. Ugyanígy nagy ﬁgyelmet
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!

országnak – négy évig voltam László osztályfőnöke és két tárgyból tanítottam. Gyors észjárású, okos, becsületes, nyíltszívű, igazságszerető és az igazságért harcolni tudó ﬁatalembert
ismertem meg benne. Ő az, aki a fenti tulajdonságait nemcsak egyéni és családi, de közösségért való szolgálatában is gyümölcsözteti. Jelölését támogatom, és mindenkinek ajánlom, hogy támogassa, nem fog csalódni benne.

DR. BAKÓ BÉLA orvos,
a Református Egyház gondnoka,
a Nyéki Polgári Egyesület Elnöke,
önkormányzati képviselő
L. Simon László személyében
a Fidesznek olyan képviselőjelöltje van, aki akkor is nyerne a gárdonyi választókerületben, ha nem a Fidesznek állana a zászló
országosan. Közöttünk lakik, ﬁatal, jó megjelenésű, megnyerő modorú, többgyermekes
családapa. Jól felkészült, maga is író, ismeri a
történelmet, a gazdasági életet, briliáns észjárású. Anyagilag független, nincs lekötelezve, nem megélhetési politikus. A Fejér Megyei
Közgyűlés tagjaként nagy politikai tapasztalattal, empátiával rendelkezik.

DR. BAKÓ BÉLÁNÉ
gimnáziumi tanár, a kápolnásnyéki
Református Egyház presbitere
A székesfehérvári Teleki
Blanka Gimnáziumban – mely
iskola most készül másodszor miniszterelnököt adni az

BENCZE PÉTER iskolaigazgató
L. Simon Lászlót a Fejér
Megyei Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökeként ismerem. Elnöki tevékenységét a széles látókör, az éleslátás, a céltudatosság, ugyanakkor az empátia és a szolidaritás jellemzi. Fontosnak tartja
és ﬁgyelembe veszi az intézményvezetők véleményét. 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 érdekében, a közügyek szolgálatában. Emberi tulajdonságai és közéleti szerepvállalása alapján
támogatom a képviselővé választását.

GYÖRBIRÓ LÁSZLÓ
a Kápolnásnyéki Polgári Egyesület
titkára, a helyi Fidesz elnöke
L. Simon László nagy tudású, széles látókörű, rendkívül aktív közéleti ember.
Tisztességes, többgyermekes
családapa.
Olyan hiteles pártszövetség állítja képviselőjelöltjének, mely pártszövetség egyedül alkalmas tönkretett országunk talpra állítására. A fentiek ismeretében feltétlenül támogatom, mint a roppant nehéz feladat elvégzésére minden szempontból alkalmas képviselőt!

MATI KÁROLY borász
Író, szerkesztő, rendezvényszervező, a megyei közgyűlés tagja, az Írószövetség titkára, vállalkozó, férj és családapa. Agárdi gyermek, akinek köszönhetjük a tókörnyék talán legszebb könyvét,
az „Édes szőlő, tüzes bor”-t, melynek bemutatásán egyik köszöntő lehettem. Aki a nap
24 órájából 24-et dolgozik, a Velencei-tó környéki bort ismeri és szereti – rossz ember
nem lehet.
Magam és családom nevében őszintén támogatom.

PERJÉS ANDRÁS tanár,
önkormányzati képviselő
L. Simon László tevékenységét évek óta ismerem. A Velencei-tó környéki lokálpatriótaként, mint író, mint szőlész-borász kiemelkedő a
munkássága. Alapító tagja a
Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesületének, különböző irodalmi folyóiratok szerkesztője, főszerkesztője volt az elmúlt években. Jelenleg a Magyar Írószövetség titkára
és a Fejér megyei Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke.
Legfőbb erénye az irodalmi és a mezőgazdasági tevékenységén keresztül az emberi
kapcsolatok és értékek közvetítése.
Tenni akarását a szinte megállás nélküli alkotás élteti, a tókörnyék és a magyar nép
érdekében a jobb létért és a művelt emberért.

Itt az idő!

•
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Kisapostag

Országgyűlési választások 2010

KÉRINÉ OLÁH ZSUZSANNA
a Fidesz helyi elnökhelyettese
2009-ben ismertem meg
L. Simon Lászlót egy kisapostagi fórumon. Azonnal megfogott a közvetlensége, embersége és a szegényebb emberek iránti empátiája. Első beszélgetésünk alkalmával rögtön éreztem, hogy
a szűkebb közösségéért és a nemzetért is valóban mindent meg fog tenni. Annak érdekében
fog dolgozni, hogy felemelkedjen az országunk.
Teljes szívemből támogatom, mert én is mindent úgy gondolok, ahogy ő érzi s gondolja.

Kisapostag Dunaújváros déli szomszédságában fekszik. A területen már
a bronzkorban is éltek emberek. Ez a
korszak az itt talált kerámia-edények
után a Kisapostagi kultúra nevet kapta. Bár az elmúlt 60 évben a családi házak számának növekedése azt mutatja,
a falu „életre van ítélve”, ehhez nem társult elegendő mértékű fejlesztés: a közintézmények épületei a két világháború
közötti időkből származnak – Dunaújváros árnyékában azóta a település a környék mostohagyermekeként alig fejlődött.
Ahhoz, hogy Kisapostag lakói megérdemelt, képességeikhez méltó környezetben éljenek, szükséges az úthálózat
állagmegőrzése és javítása, fejlesztése,
de a csatornahálózat teljes körű kiépítése is megoldandó feladat, s a közvilágítás korszerűsítése, az új, korszerű faluközpont kiépítése is ránk vár.
A Kisapostaghoz közigazgatásilag
újólag visszakerülő Schalbert-sziget
újabb lehetőséget biztosít az itt lakók
számára. Az itt lévő egykori Schalbertkúria épületének, valamint a dereglyejavító csarnoknak a felújításával, a
régi nagy-dunai strand helyreállításával Kisapostag újra közvetlen, élő kapcsolatba kerül a Dunával – a helybéliek
a szabadtéri közösségi rendezvényeket
egy országosan is kiemelt szépségű területen tarthatnák meg a jövőben.
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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 nagyszerű deáki gondolat. Nem kevesebb a mi feladatunk, mint ezt az „újragombolást” elvégezni. Ennek a feladatnak az elvégzését csakis olyan emberekre szabad bíznunk,
akik eddigi tevékenységükkel igazolták az elkötelezettségüket: a tiszta viszonyok megteremtéséért, a magyar vidék értékeinek megőrzéséért, a kistelepülések felemelkedésének elősegítésért, 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, kedvelem az itt élő embereket, a
természeti szépségében gazdag környezetünket. Mindenben igyekszem segíteni lakóhelyünk fejlődését. Az eddigi életem során és a dunaújvárosi
kórház főigazgatójaként 12 év alatt megszerzett vezetői tapasztalataim alapján meggyőződéssel vallom, hogy régiónk és saját lakóhelyünk fejlődésének legfontosabb záloga a tanulás, a munka, az otthonteremtés és a kulturált
kikapcsolódás optimális feltételeinek megte-

remtése. Az emberek helyben tartását egy jól
működő kórház közelsége is nagyban motiválja. E céljaink eléréséhez értékrendünket stabilan képviselő politikusokra és a többség akaratát megvalósító kormányra van szükség.
Sajnos, az elmúlt időszakban sok ezzel ellentétes, negatív tapasztalatunk volt, életfeltételeink is romlottak. Feltétlenül szükség
van tehát a változásra. Olyan országgyűlési képviselőt és vezető politikusokat kell választanunk, akik tudásukat, szorgalmukat és
kapcsolatrendszerüket alapvető emberi normáink érvényesítésére hasznosítják. Számunkra ezt az egészség, a család, a biztonságos, vonzó lakókörnyezet és a stabil munkahely jelenti.
L. Simon László személyében egy írót, a
Magyar Írószövetség titkárát, a vidéki közösségek fentiekben megfogalmazott elvárásainak
elkötelezett támogatóját ismertem meg. Bizonyos vagyok abban, hogy alapvető feladatának tekinti az itt élő emberek érdekeinek képviseletét, segíti lakóhelyünk fejlődését és reményeim szerint kórházunk működését is. Ezzel a hozzáállásával Kisapostag és lakóközösségének jövőjét szolgálja, mely alapján támogatom országgyűlési képviselővé választását.

MOLNÁR GÉZA vállalkozó,
önkormányzati képviselő
A jelenlegi morális és gazdasági válságból az ország kivezetése nem egyszerű feladat.
Megfelelő embert a megfelelő helyre: ész–értelem–hozzáértés. Ez rá jellemző, ezért
biztatok mindenkit, szavazzon az országgyűlési képviselőválasztáson L. Simon Lászlóra!

Kulcs
Kulcs az 1994-ben megtartott helyi népszavazást követően vált önálló községgé, bár
történelmileg bizonyítottan 650 éves múltra tekint vissza. Szorgos lakosainak köszönhetően folyamatosan fejlődő településről beszélhetünk. Mindezek mellett az általános
népesedési mutatókkal ellenkezően Kulcs község Fejér megyében a legdinamikusabban 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 elsőként Magyarországon közcélú szélerőmű.
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy kistérségi egészségügyi központként is jegyzik,
minden adott ahhoz, hogy a vidékbarát kormányzás által biztosított esélyeket kihasználva mintatelepüléssé válhasson.

ANTAL LAJOS megyei képviselő
Jó szívvel és nagy-nagy
örömmel ajánlom minden,
a jövőnk iránt elkötelezett
ember ﬁgyelmébe L. Simon
László barátomat. Környezetvédőként fontosnak tartom, hogy olyan képviselőnk
legyen a Ország Házában, aki napi munkája
során szembesül a klímaváltozás okozta kihívásokkal, s a megújuló energiaforrások egyre nagyobb mértékű használatának fontosságával. Földünk évmilliárdok során felhalmozódott energiaforrásai néhány évtizeden belül
elfogynak, s ahhoz, hogy nap mint nap fel tudjuk kapcsolni a villanyt, be tudjuk fűteni otthonunkat vagy el tudjunk jutni a munkahelyünkre, megújuló energiaforrásokra van szükségünk. A megújuló energiaforrások egyik legnagyobb 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 lehet.

JOBB GYULA
vállalkozó, a Fidesz helyi elnöke
1989-ben, amikor úgy gondoltuk, hogy végre változik a
rendszer, örömünkben sírva fakadtunk. Aztán eljött az
idő, amikor újra sírva fakadunk, mert nem történt meg
a várt változás, illetve sokkal rosszabb lett
(magas munkanélküliség, kevés kereset). A
rendszerváltás előtt, ﬁatalon is tudtam, hogy
a szocialista rendszer nem adta meg a szabadságot. Elkötelezett Fidesz-szavazóként állítom, az Orbán-kormány időszaka alatt bizonyítottan jó irányba haladt az ország, eredményeket értünk el.
Az utóbbi 8 év keserve, hogy mint vállalkozó a multinacionális külföldi cégekkel szemben a lehetőségeink lassan a nullát érik el.
Ezért döntöttem úgy, mint magyar vállalkozó, aki magyar embereket foglalkoztatok, az

államkasszába, tisztességgel beﬁzetem az
adót, hogy a Fidesz mellé állok, és támogatom, mert az ő politikájukban látom biztosítottnak a jövőben a magyar vállalkozók tisztességét, az emberek megélhetését. Közvetlen kapcsolatba kerültem Fidesz-aktivistákkal, vezetőkkel, többek között L. Simon Lászlóval is. Benne látom azt az igyekezetet, hogy
a magyar emberek, vállalkozók érdekében
szeretne tenni, a térség problémáival aktívan foglalkozik jelenleg is. Olyan ember, aki
benne van az élet sűrűjében, széles látókörű,
aktivitásával alkalmas az egyszerű emberek
képviseletére. Mint családos ember szembesül 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 közigazgatásban eltöltött pályafutásom végeztével megdöbbenve tapasztalom a magyar államigazgatás
és a honvédelem teljes csődjét. Fantomszervezetek, 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 egészségügyet, a köz- és felsőoktatást, a tömegközlekedést. És újjá kell szervezni, újjá kell teremteni a honvédelmet! Mindez óriási feladat
lesz. Ehhez olyan, a nemzeti-polgári gondolathoz és értékrendhez elkötelezett, ugyanakkor óriási munkabírású, széles körű műveltséggel bíró emberekre van szükség, mint
az általam csak pár éve megismert, de máris
nagyrabecsült L. Simon László.
Ajánlom minden nemzeti elkötelezettségű, polgári értékrendet valló embernek, fele-

lősen gondolkodó választópolgárnak, szavazzon rá! Ideje, hogy végre egy igazán jó országgyűlési képviselőnk legyen!

KACZANDER KÁROLY
nyugdíjas, egykori forradalmár,
Fejér megye díszpolgára
Nyolc éve várok arra, hogy életem hátralévő éveit nyugodtabb légkörben élő családtagok körében éljem le! A hazugságok, a feszültségek politikai szítása, a nem egyenlő mércével mért
közélet, az erkölcsi értékek semmibevétele
mérgezi 15 millió magyar mindennapjait és fokozza szűkebb családom napi gondjait is. Csak
megértésben, összetartásban lehet értelmesen élni; ehhez a társadalom többségének
akarata kell! Ezt az igazságos egységre törekvést látom a Fidesz célkitűzéseiben. A becsületes emberi tartás és erkölcsös magatartás jegyében akarok az új Magyarországot megvalósító társadalmi és politikai erőnek segíteni!
Ezért is szavazok a Fideszre, az össznemzeti
törekvések politikájának visszatérésére és támogatom L. Simon Lászlót, a Fidesz–KDNP
képviselőjelöltjét!

Itt az idő!

•
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Mezőfalva
Országgyűlési választások 2010

DEÁK FERENC
családi gazdálkodó
L. Simon László a vidék és a
vidéki ember támogatója lehet, hiszen sok egyéb feladata
mellett a mezőgazdaságra is
rálátása van. Saját tapasztalatából tudhatja, hogy milyen
problémákkal küzd a vidéken élő gazdálkodó
ember. Bízom benne, hogy felkarol bennünket. Problémáinkra megtalálja a megoldást.
Megtesz mindent azért, hogy a föld a magyar emberek kezében maradjon. Ezért támogatom L. Simon László 4. számú választókerület országgyűlési képviselőjévé választását.
Kérem, tegye Ön is ezt!

Mezőfalva 5100 lakosú nagyközség
Fejér megye déli részén. A település
életét nagyban befolyásolja a Dunai
Vasmű, ahol sok helybéli dolgozik.
Jelentős jó minőségű mezőgazdasági területtel rendelkezik Mezőfalva,
de a mezőgazdaságban a foglalkoztatottság szerény mértékű.
2006 után a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési tervet alkotott, amely mentén haladva látványos 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 délkeleti részén ipari parkot a majdani
befektetők fogadására. A szintén pályázat útján nyert 260 millió forintból korszerű iskolát kap a település.
A tervek között szerepel a művelődési ház bővítése, felújítása, a „régi
tanácsház” civilházzá alakítása és
felújítása. A falu szerkezetének fejlődését biztosítja az északi részen 10
hektáros területen építési telkek kialakítása. A tervekben szerepel egy
záportározó létrehozása, melyben a
településen keletkező csapadékvíz
egy részét lehet levezetni, illetve pihenőparkként is működne.
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DEÁK KÁROLY
építőipari vállalkozó
L. Simon László eddig megismert szakmai rálátása a
magyar politikán keresztül
érezhető változásokat hozhat 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 embereket. A vállalkozásokat a közterhek csökkentésével, támogatásokkal kell segíteni. Új
törvényi szabályozások kellenek a magántulajdon, a közrend védelmére, az egészségügy rendbetételére, a pazarló államháztartás
megszüntetésére, az oktatásügy átalakítására, a gazdaság élénkítésére.

HORVÁTH JÁNOS
nyugdíjas vállalkozó
Az ország elvárása, hogy töröljék el az ingatlanadót;
hogy gyorsabb legyen a bírósági ügyintézés, a bíróság vegye komolyan az ítélkezést;
hogy az állami cégek vezetőinek végkielégítését korlátozzák; hogy a kisvállalkozókat támogassák; hogy megfelelő legyen a közbiztonság, rendőr szolgáljon minden településen; hogy szorítsák vissza a korrupciót; hogy a családokat segítsék.
Úgy látom: L. Simon László, a Fidesz–
KDNP képviselőjelöltje ezen értékek mögött
áll, s szavazatunkkal támogatva az országgyűlésben megfelelően képviselheti ügyeinket.

A Velencei-tótól a Dunáig

KISS JÓZSEFNÉ
a Fidesz helyi elnöke
Személyesen ismertem meg
azt a ﬁatalembert, aki képes érdekeinket országgyűlési képviselőként képviselni. Széles látókörű, becsüle-

tes, a kultúra embereként érzékeny az őt körülvevő világra. Fiatal, ezért sok éven keresztül számíthat rá a választókerület, mert kis
hazánk nagy problémáit sürgősen meg kell oldani. A gazdasági válságból való kilábaláshoz
megbízható, munkabíró, a választókerületünket jól ismerő és a problémák felismerésére,
megoldására képes embert kell állítanunk.
L. Simon Lászlót ezért tudom ajánlani tisztelettel s kérni Önöket, hogy szavazatukkal támogassák megválasztását, mert ő teljes odaadással végzi a munkáját és az Önök érdekeit védi.

SZABÓNÉ DR. ILYÉS MARGIT
nyugdíjas csecsemő- és gyermekorvos, a mezőfalvai mozgáskorlátozott
egyesület elnöke
Becsületes, egyenes, szavatartó embernek ismertem meg,
olyan embernek, akire hazánknak és nemzetünknek minden
körülmények között szüksége van. Különösen
most van erre nagy szükség, amikor a romokból
kell egy új Magyarországot felépíteni és nemzetünk lelkét meggyógyítani. Széles körű műveltsége és képzettsége alapot biztosít a problémák
felismerésére, ugyanakkor a megoldásukra is.
Meggyőződésem, hogy képviselői esküjéhez híven a 4-es választókerület választóinak
érdekeit fogja képviselni. Ezért kérem tisztelettel Önöket, támogassák szavazatukkal országgyűlési képviselővé választását.

TÖTTÖS TIBOR
a Római Katolikus Egyházközség
világi elnöke
Egy olyan ﬁatalembert ismertem meg benne, aki elegendő
rátermettséget érez, és tud
célokért, feladatokért lelkesedni. Erős akarattal, komoly, őszinte törekvéssel fog munkálkodni a települések, a közösségek, az emberek javára. A kultúra embere: a kultúra maga a nép, az alapvető értékekben együtt gondolkodó közösség. Ha nincsenek alapvető közös értékek, nincsen kultúra, de nép sincs, csak tömeg. A kultúra
hangja a csönd. A csönd az elmélyedés, fölébredés, a bekapcsolódás, a megértés, a tisztelet, a bölcsesség hangja. Kérem Önöket, hogy
félrevonulva, pár perc csöndben gondolják végig saját maguk, családjuk, településük jövőjét, ismerjék meg a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjét, szavazatukkal támogassák őt.

Fejér megye 4. számú választókörzet

BÁLINT GYÖRGY
a Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesületének elnöke
Értékteremtés nélkül nincs felemelkedés. Felemelkedés a kultúrában, a hagyományőrzésben, a gazdaságban és a belső értékek mentén. Fontos, hogy olyan – környezetéért és szakterületéért
ez idáig is sokat tett – személy legyen a választókerületünk képviselője a törvényhozásban, aki ambiciózusságán túl emberi értékrendjét, elhivatottságát és adottságait tekintve is fanatikusan és
megszállottan képes képviselni a bizalmat adó térség problémáit. A fenti munkához 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 életében 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, kulturális életünk közismert, aktív szereplője. Mindennapjaiban érzi a magyar kultúra
és oktatásügy siralmas állapotát. Ha fontos számodra a magyar kultúra és oktatásügy értékeihez, hagyományaihoz méltó fölemelése, szavazz rá, én ezt teszem.
Ha a változásra szavazol, válaszd L. Simon Lászlót!

Nadap
Nadap a Gárdonyi kistérségben található festői
fekvésű falu. Valószínűleg fontos település volt
a honfoglalás időszakában. Első írásos emléke az 1193-as alapítólevél, ami szerint a település először a fehérvári keresztes lovagok birtoka volt, később a Csákok, majd a Buzlayak uralma alá került. A török hódoltság után németeket
telepítettek a területre. Kitűnő fekvése miatt turisztikai célponttá vált a Velencei-hegységbe kirándulók és a Velencei-tóhoz igyekvők számára.
Bár egyre többen vásárolnak vagy építenek
lakóingatlant – hiszen a Velencei-tótól, az M7es autópályától, valamint a tókörnyék nyújtotta szórakozási és sportolási lehetőségektől két
kilométerre fekszik –, a lakható falu érdekében
lenne mit javítani. A belső infrastruktúra fejlesztésével, a középületek állagjavításával, a biztonságos közlekedés megteremtésével, a prosperáló községhez méltó központ kialakításával
mind az idelátogatók, mind pedig az ittlakók otthonosságérzetét javítani lehetne.
Az örvendetes gyermekszaporulat felelősséggel is jár: mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy gyermekeink a megfelelő körülmények között színvonalas közoktatásban részesüljenek. Mivel a lakosság nagy része ingázik, a helyi adottságok kihasználásával a munkahelyteremtésre is hangsúlyt kell fektetnünk.

EÖTVÖS SÁNDOR
mérnök, a Fidesz helyi elnöke
Az elmúlt 8 év MSZP-SZDSZ kormánya az országot mind gazdaságilag, mind erkölcsileg a legmélyebb válságba vezette. Értékeink
minden tekintetben végveszélybe kerültek.
Két út áll előttünk: Tűrhetjük közönyösen vagy kétségbeesetten, hogy a hatalom méltatlan birtokosai az országot pusztulásba
vezessék. Választhatjuk azonban a megtisztulás, a megújulás reményében a Fidesz–KDNP jelöltjeit. L. Simon László készen áll arra, hogy értünk,
velünk elinduljon egy jobb, élhetőbb Magyarország felé vezető úton.
Családom és minden honﬁtársam jobb jövője érdekében szavazatommal a Fidesz–KDNP-t és jelöltjét, L. Simon Lászlót támogatom.

Itt az idő!

•
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Nagykarácsony
N a g y k a r á c s o n y

Fejér megye déli részén, a Mezőföldön fekvő település. A településről az első írásos emlék a 13. századból maradt fenn, IV.
Béla király idejéből. Őslakói szállásról szállásra vándorló, legeltető életmódot folytató pásztorok voltak, akiknek itt volt téli szállásuk. Őszutón a ridegmarha-nyájakat áthozták a Dunán és Előszállás környékén legeltették egészen karácsonyig. Ekkor Karácsonyszálláson – Nagykarácsonyban – összegyűltek és ünnepeltek, 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 született az az ötlet, hogy miért ne lakhatna a magyar Mikulás Nagykarácsonyban. A nagykarácsonyi önkormányzat és a Magyar Mikulás 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 ﬁataljai kiállítást rendeztek a Jubileumi Szentév és a Magyar Millennium tiszteletére „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 létrehozása. 2001 adventjére megszületett a legnagyobb szabadtéren elhelyezett magyar betlehem. Nagykarácsonyban egyébként
szokás a betlehemezés is, királyok keresik a Kisjézust a házaknál, s találják meg a magyar betlehemnél.
Nagykarácsonyban szükséges az úthálózat fejlesztése, a csatornarendszer kiépítése. Előttünk álló feladatként megfogalmazható a szőlőhegy felzárkóztatása, a jövő szempontjából elengedhetetlen a ﬁatal családok letelepedésének támogatása.

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 termelésből élők életének jobbá tételéért. Fontos, hogy sportolásra neveljük a ﬁatalokat, s hogy növeljük a helyi
sportolási lehetőségeket. Az elmúlt nyolc év politikai
hibáinak a felelőseit számon kell kérni, s vissza kell szorítani a nagymértékű korrupciót is. L. Simon László mindezen ügyek elkötelezett
harcosa.
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Fejér megye 4. számú választókörzet

CSIZMADIA GYÖRGY
önkormányzati képviselő,
a Bodzatermelők Értékesítő
Szövetkezete elnöke
Ajánlom ﬁgyelmükbe L. Simon
Lászlót, mert én olyan embernek ismertem meg, aki üldözi
és ellenzi a korrupciót; aki vidéken élve és munkáját végezve, kertészként
ismeri a vidék problémáját, a kisvállalkozások fontosságát, a munkahelyteremtés és foglalkoztatás 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 programjának fontos része a fentiek megoldása.
Tőle határozott, lendületes és következetes
munkavégzését várhatunk. Köztünk élve eljuthatnak a gondjaink hozzá és a Parlamentbe. Elvárhatjuk tőle, hogy a közélet tisztuljon.

Nagyvenyim
Dunaújvárostól nyugatra, a Mezőföldön helyezkedik el. A község neve 1429-ben
bukkan fel Venyim alakban. A Venyim helynévhez később csatolt Nagy- előtag a Mezőfalvához tartozó Kisvenyimtől való megkülönböztetésre szolgál. A település önállóvá válása óta jelentős fejlődésen ment keresztül. E fejlődés nemcsak a lakónépesség számának növekedésében, hanem a község arculatában is jelentkezik. A statisztikai adatok szerint 1949-ben összesen 193 lakóépületet tartottak nyilván, mára
viszont 1300 fölött regisztráltak lakóházakat. E növekedésben jelentős szerepet játszott Dunaújváros közelsége. A városra jellemző nem éppen kedvező légszennyezettség 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 dunaújvárosi Vörös Csillag Mgtsz, a kárpótlással együtt ez a lehetősége a mezőgazdaságból élőknek megszűnt. Elenyésző a településen azoknak a száma, akik élethivatásszerűen élnek a mezőgazdasági termelésből. Az infrastruktúra fejlesztésre
szorul, az élhető környezet megteremtése is kiemelt feladatunk.

VARGÁNÉ KAISER KATALIN
jogi szakokleveles közgazdász,
közbeszerzési referens
A gondok megoldásához, a
fejlődést előmozdító összefogáshoz köztünk és velünk
élő képviselőre van szükség,
aki saját gazdaságában, vállalkozásában 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 mentén haladva végzi az ehhez rendelt munkát.
L. Simon László a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje. Agárdi mezőgazdasági
vállalkozó, szőlész-borász mérnök, miközben író, kulturális szakértő, magyar-történelem szakos tanár. A Magyar Írószövetség titkára. Magunknak ajánlom – jó szívvel.

PAPP LÁSZLÓ gyógyszerész
Vannak jól felkészült elméleti
szakemberek, akikből hiányzik a gyakorlati érzék. Vannak a gyakorlati életben jól
elboldoguló szakemberek,
viszont sokszor hiányosak
az ismereteik. Véleményem
szerint L. Simon László azért alkalmas jelölt
országgyűlési képviselőnek, mert benne egyszerre látom az elméleti és a gyakorlati szaktudást. Olyan sokan szeretnék azt, hogy szó
és tett egy legyen!

Itt az idő!

•
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Pákozd

A magyar történelem két fontos, győztes csatája fűződik Pákozd nevéhez: a törökellenes küzdelmek során 1593-ban megvívott ütközet, valamint az 1848–1849-es szabadságharc egyik legnevezetesebb csatája. A település az elmúlt években örvendetes fejlődésnek indult. Mindez dinamikus lakosságszám-növekedést eredményezett. A gyermekes ﬁatal családok megjelenése kedvezően hat a korösszetételre. Ennek következtében
nem lehet elodázni a település infrastruktúrájának fejlesztését. Mindezek megvalósításához 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 feladat. Az M7-es melletti hiányos zajvédő fal továbbépítése minden pákozdi közös érdeke.
A további fejlődéshez szükséges területek tulajdonviszonyának rendezése szintén feladatot jelent: Natura 2000 területek, Szúnyog-szigeti kikötő, Mészeg-hegyi létesítmény
és Doni-kápolna környéke. A Velencei-tó környékének egységes turisztikai fejlesztésében 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 vállalkozások 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 politikusi alkat. Irodalmi, történelmi ismeretei magas szintűek, előadó- és kapcsolatteremtő képessége kiváló. Találkozások alkalmával önzetlen odaadással
kíséri ﬁgyelemmel az emberek és a települések gondjait, tudatosan készül képviselői feladatai ellátására. Mezőgazdasági vállalkozása a megyében közismert. A fentiek alapján
én mindenképpen őt javaslom országgyűlési
képviselőnknek!

KÉRI FERENC MIHÁLY
építőipari vállalkozó
L. Simon László a társadalmunk javát szolgálja. Tudása
szerteágazó, melyhez humánus, emberbaráti jellem párosul. Kiáll az eszméi mellett,
önzetlen, igaz jobboldali érzésű ember.

STEFANOVITS PÉTER
képzőművész, főiskolai docens
L. Simon Lászlót határozott,
gyors gondolkodású és friss
szellemiségű embernek ismertem meg. Meggyőződéssel támogatom országgyűlési képviselői jelöltségét, kiemelve azt a tényt, hogy a Velencei-tó mellett
élő, a környezetét és annak viszonyrendszerét
jól ismerő, az értékek mentén elkötelezett szószólóra nagy szükségünk van. Ennek a szerepnek, amennyiben a helyzet úgy kívánja, meg-
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ítélésem szerint kiválóan megfelelne. Fontos
szempontként említem azt a nem elhanyagolható szempontot is, hogy egy alkotó művészről
beszélhetünk L. Simon Lászlóról szólván. Jelenlétével az Országgyűlésben a humán értelmiségiek képviselete erősödhetne.

SZABADOS ZOLTÁN
gépészmérnök, a községi
polgárőrség vezetőségi tagja
L. Simon Lászlót olyan embernek ismertem meg, aki
kiemelkedő humán műveltsége mellett naprakészen ismeri a vidéki egyszerű emberek életét. Családi vállalkozásában saját
bőrén érzi a mezőgazdaság és a vállalkozások
problémáit. Nagycsaládosként is szívén viseli oktatásunk ügyét, a jövő nemzedék színvonalas nemzeti képzését. Határozott fellépése,
felkészültsége és munkabírása kiemelkedően
alkalmassá teszi méltó képviseletünkre a törvényhozásban.

TAKÁCS JÁNOS polgármester
A köz ügyei, a társadalom fejlődése iránt elkötelezett, politikailag felkészült embert ismertem meg L. Simon Lászlóban. Fontos számára magyarságunk, érzékeny a társadalomban jelentkező gondokra, és kiváló ismerője a kulturális, az oktatási és az idegenforgalmi feladatoknak. Párton kívüliként is képviseli a polgári értékeket,
amely alapja egy szellemi és anyagi értelemben egyaránt erős társadalomnak. Felkészültsége javára válhat szűkebb környezetünknek,
régiónknak és hazánknak egyaránt.

Perkáta
BOGÓ ANIKÓ
a Fidesz politikai munkatársa, tanár
Huszonéves ismerőseim, barátaim körében általánossá vált az
a felfogás, hogy akkor lesz csak
igazán jó életük, akkor tehetnek
szert szellemi, anyagi egzisztenciára, ha szülőfalujukat elhagyják
és a fővárosban, vagy valahol Európában próbálnak boldogulni. Nem gondolom, hogy a gyökerektől való elszakadás, a menekülés lenne az egyetlen megoldás. A kis helyi közösségek igenis óriási erővel bírnak, komoly lehetőségeik vannak,
azonban nem tagadható, hogy az országos politika meghatározza mindnyájunk életét. Szükség van
egy olyan emberre, aki közvetíti a kistelepülések,
kisvárosok igényeit, segít a közös célok megvalósításában, aki meg mer szólalni, hogy a mi térségünk érdekei is végre képviselve legyenek. L. Simon László egy ﬁatal, 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 ﬁataloknak nem szabad feladni, össze
kell fognunk, hogy utódaink ebben a gyönyörű országban élhessenek.
SOMOGYI BALÁZS
polgármester, a Fidesz Fejér megyei 4-es
választókerületi elnöke
L. Simon László már több éve jelentős közéleti szereplője a választókerületnek. Családi mezőgazdasági, turisztikai vállalkozásával, művészeti tevékenységével, Velencei-tó környéki lokálpatrióta munkájával
fontos közéleti szerepet játszik a választókerületben. 2006-tól tagja a Fejér Megyei Közgyűlés Fidesz–KDNP–Nemzeti Fórum frakciójának, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. E munkáján
keresztül mélyen ismeri a választókerület, illetve Fejér megye kulturális és oktatási intézményeit, valamint a térség gazdasági, szociális és társadalmi kérdéseit. Kiválóak az országos kapcsolatai, jártassága van a közügyekben, illetve vállalkozóként, lokálpatriótaként személyes kapcsolatot
ápol számos választópolgárral.

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 folyamatosan 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 választókerületen 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 felújítása, amelyet a parlament 2009-ben leszavazott. Az elmúlt két évben számos eredményt tudnak felmutatni az orvosi rendelő felújításától, az oktatási intézmények
akadálymentesítésén és részleges felújításán keresztül, az úthálózat fejlesztéséig. Nagy ﬁgyelmet fordítanak a közterületek szépítésére, számos park frissült fel
az elmúlt években. Civil kezdeményezésből újult meg a temetőben levő Galgóczykápolna és az Életkapu, illetve a József Attila utcai Harangtorony. Emellett számos
megnyert pályázatuk ebben az évben vár megvalósításra.

KLEIN ATTILA
A Fidesz Ifjúsági Tagozat Fejér
megyei alelnökeként mondhatom,
hogy a ﬁatalok számítanak a képviselőjelöltre abban, hogy a vidéki ﬁatalok törekvéseit felkarolja,
segíti. L. Simon László széles látókörű, nagy teljesítőképességgel rendelkező ember, akire megválasztása esetén számíthatunk mi, ﬁatalok is. Eddig elért sikerei jól tükrözik, mire is képes.

Itt az idő!
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Pusztaszabolcs
Országgyűlési választások 2010

A főváros vonzáskörzetéhez tartozó település vasúti csomópontként él a köztudatban, ahonnan Budapest, Baja, Pécs irányába villamosított vasútvonalon lehet eljutni.
Az elmúlt évtized legnagyobb községpolitikai eseménye Pusztaszabolcs 2008-ban
történt várossá nyilvánítása volt, amely túl
azon, hogy újabb lehetőségeket teremtett
a településnek (magasabb állami támogatás, új pályázati lehetőségek), új minőséget is jelent. Ehhez mérten kell alakítani
a városközpontot is a helyi vállalkozók bevonásával. Az adottságok ﬁgyelembevételével a munkahelyteremtés jegyében ipari
park létrehozásában érdemes gondolkodni, a lakosok érdekében hasznosítani kell a
MÁV-laktanyát, valamint a volt vízmű épületét. A környezet állapotára is nagyobb
gondot kell fordítani: Pusztaszabolcs természeti kincse egyebek mellett a Cikolaitavak térsége, amelyet óvni és gondozni kell – annál is inkább, mert a tiszta víz
az egyik legnagyobb érték világunkban, és
ehhez a pusztaszabolcsiaknak is joguk van!

BALTÁSI NÁNDOR
katolikus esperes, szentszéki bíró
Kórházban voltam, sokat olvashattam. „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 beszélni, 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 nemzet ébredéseinek. Most is költőre, igazi költőkre van szükségünk a parlamentben.

CSÁNYI KÁLMÁN
középiskolai igazgató
L. Simon Lászlót olyan embernek ismertem meg, aki értelmes célokat képes kitűzni, s
azokat megvalósítani. Aktivitásával, új ötleteivel a leküzdhetetlennek látszó falakat ostromolja. 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-
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tetlen. Ezért is elkötelezett híve annak, hogy az
oktatás nemzeti jellegét, valamint a nevelést és
az erkölcsi-etikai oktatást erősíteni szükséges.
Munkatársként következetes, együttműködésre képes személyiség, aki nemcsak ellenőriz, hanem biztat és dicsér is.

CSOMBÓK PÁL
alpolgármester, a megyei közgyűlés
tanácsnoka, a Pusztaszabolcsi
Kutyabarát Klub elnöke
L. Simon László képviselőtársam a Fejér Megyei Közgyűlésben. Laci üstökösként
robbant be a megyei politikába. Habitusa, ﬁatalsága, tenni akarása megmozgatta az állóvizet. Felkészültsége, szakmai hozzáállása az oktatáshoz, a kultúrához,
hamar elismerést keltett jobb- és baloldalon
egyaránt. A megyei intézmények szakemberei szinte egyhangúlag melléálltak. A Velencei-tóhoz és a Mezőföldhöz kötődő családi szálak miatt nincs olyan település, ahol ne járt volna, ahol ne ismerné a helyi problémákat. Soha
nem a politikai szimpátiát nézi, amikor megkeresik, hogy segítsen! Addig nem nyugszik, míg
a problémák meg nem oldódnak. Én jó szívvel
ajánlom minden 4-es választókörzetben élő
polgár számára, pártállástól függetlenül!

A Velencei-tótól a Dunáig

DR. KOVÁCSAI SÁNDOR
háziorvos
A választás az ember legfontosabb feladata, mert ez
az egyetlen lehetőség, hogy
az ország jövőjének alakulásába beleszólhasson. Nincs
igaza azoknak, akik legyintenek, mert úgysem fog megváltozni semmi. Ez igaz arra az esetre, ha nem megyünk
el szavazni, mert ebben az esetben valóban
nem lesz változás. Területünkön is változásra van szükség, és ezt a változást lesz hivatva L. Simon László megvalósítani, ha szavazatunkkal támogatjuk. L. Simon Lászlót régebben ismerem, becsületes, képzett, a hazaért és szűkebb régiónkért tenni akaró ember, felsőfokú képzettséggel rendelkezik, és
bár nem tagja a Fidesznek, jelenleg is tanácsadója a pártnak. Határozott egyéniség, képes
harcolni az igazságért, nem lesz egyike a parlamenti szavazógépezetnek, hanem mindenkor választóinak érdekeit fogja szem előtt
tartani, nem úgy mint jelenlegi képviselőnk,
aki minden megszorító intézkedést megszavazott eddig, mert ragaszkodott a pártfegyelemhez, és nem választóit szolgálta.
Tehát ha eljön a választás ideje, kérem,
hogy velem együtt támogassák L. Simon
László megválasztását.

Rácalmás

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 királyi adománylevél említi Szigetfő néven.
Rácalmás jelentős fejlődést ért el az elmúlt években. Sok
új családi ház épült, sokan települtek ide, elsősorban Dunaújvárosból. Európai uniós támogatásokból beruházások sora valósult meg. Mindezek elismeréseként Rácalmás 2009-ben városi rangot kapott. Természetesen megoldásra váró feladatokról is beszélnünk kell: a növekedést késedelmesen követi az
úthálózat kiépítése, a várossá lett falunak nincs városi ranghoz illő központja, a Kis-Duna szabálytalan, a megengedettnél lényegesen mélyebb kotrása az Ófalu egy részén partfalcsúszást 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 köszönhetően érte el – ez is mutatja, mi mindenre lehet még képes.

DR. GÁDORY ELEMÉR
nyugdíjas háziorvos
A 2010-es parlamenti választások jelentősége felmérhetetlen. Gazdaságunk, az Európai Unión belüli helyzetünk és megítélésünk évek óta romlik. Az emberek általánosan tapasztalt és mérhető szociális, erkölcsi és mentális hanyatlása a jelenlegi kormányzópárt
(pártok) felelőssége. Az ország helyzete gyökeres változást sürget. Meg kell szakítani a hozzá nem értő kevesek arrogáns,
hazugságon alapuló hatalmát. Ennek a hatalomnak milliárdos gyakorlói baloldaliságot, szociális elkötelezettséget kommunikálnak, tényleges tevékenységükkel azonban egyre mélyebbre taszítják az elszegényedett, munkanélküliségbe, hitelcsapdába és reménytelenségbe sodort milliókat.
A Fidesz 20 éves tevékenységével, sikeres, hazánk számára fellendülést hozó kormányzati szerepével garanciát jelent a súlyosan negatív trend megfordítására. Programja, értékrendje, vezetőinek, képviselőjelöltjeinek személye számomra egyértelműen egy pozitív irányban
elmozduló Magyarország képét festi. A tönkretett, lezüllesztett gazdaság, közbiztonság, oktatás, kultúra, egészségügy rendbetétele hatalmas feladat, de meggyőződésem, hogy nemzeti összefogással, hivatott
és korrekt kormányzással rövid idő alatt nagyot léphetünk…
L. Simon László ez irányú elkötelezettségét ismerve, jó szívvel ajánlom őt körzetünk országgyűlési képviselőjének.

Fejér megye 4. számú választókörzet

HALUSKA JÁNOS főiskolai docens, a Fidesz helyi elnöke
Óriási feladattömeg vár a következő, reményeim szerint a Fidesz által vezetett kormányra. Lerobbant gazdaság, munkanélküliség, korrupció, hiteltelenség,
akadozó egészségügyi ellátás, dilettáns ötletelés az
oktatáspolitikában, tudatos félrenevelés az oktatásban…, és ehhez hasonló szavakkal lehet jellemezni
mai helyzetünket. Ebből csak egy új kormánnyal, teljesen más gazdaságpolitikai programmal, határozottsággal, szívós munkával, egységgel, hosszan tartó bizalommal lehet kijutni. A Fidesz egyszer 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
ﬁatal, 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 illetően, „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. Megválasztásával egy tehetséges embert juttathatunk a megfelelő helyre.

PÁLINKÁS ISTVÁN, a Magyar Írószövetség tagja
Tudják, miért adom majd a voksomat L. Simon Lászlóra? Mert ismeri a kalitkába zárt madarat, akit naponta
szeretne megszólaltatni ez az ember. Régóta szólongatja.
És a madár csak konokul hallgat. Együtt kezdte vallatóra fogni mindazokkal, akik ma már a süllyesztőben tépik
hamis talárjaikat, mert megbuktak, felzabálták őket saját
önzéseik, kirekesztéseik. Felzabálták önmagukat. Mindazok, 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. Folyamatosan ﬁgyeli 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, Velencétől 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 ﬁzetett lakatmágusai.
Nagyon jól tudja, hogy mindazok, akik húsz éve fröcsögnek a kultúráról, sem a különbözőségekre, sem az azonosságokra nem ﬁgyelnek.
Sem a lokális értékeket és azonosságokat, sem pedig a megtartó és toleráns eltérőségeket nem tisztelik.
Igen, most ﬁgyeljünk erre a családapára, íróra, örök kérdezőre.
Most, amikor a kultúráról való pártbuzgó gittegyletezéseknek véget lehet 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 őrlődő és a közösségért tépelődő mentalitást. És L. Simon László is tudja,
hogy a madár nem szólal meg mindig, nem szólal meg akárkinek. Elképzelhető, 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 valamennyien higgyük, a válaszkeresők egyik legjobbját küldjük magunkért.

Itt az idő!

•
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Sukoró
Sukorót az elmúlt időszakban egy
olyan nagyberuházással „hozták
hírbe” az országos médiában, amely
joggal sérthette az itt lakók önérzetét és büszkeségét. A Velencei-tó
északi partja és a Velencei-hegység déli lábánál elhelyezkedő, festői környezetben található üdülőfalu
ennél valóban többet érdemel! Már
csak történelme folytán is több tisztelet jár a településnek, hiszen ki
ne tudná, hogy az 1848–49-es szabadságharc során a pákozd-sukorói
győztes ütközetet megelőző haditanács színhelye a sukorói református templom volt, itt dőlt el, hogy a
többszörös túlerővel szemben vállaljuk az ütközetet.
A falu lakosai méltán óvják a páratlan szépségű és értékű természeti környezetet – nekünk viszont
őket kell óvnunk. Mindent meg kell
tennünk azért, hogy ez a hagyományait őrző közösség tovább erősödjön. Hogy Sukorót ismét világhírű
vendégszeretete miatt és a pihenni
vágyók földi paradicsomaként emlegessék.

zetnénk. Ebben az esetben a válság miatti deviza-árnövekedés következtében nem dőltek volna be tízezer számra a lakáshitelek és nem rettegnének a hitelt felvevő emberek, hogy elveszítik 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 László, mert a jelenlévők úgy ítélték meg a szereplése nyomán, hogy egy értelmes, jól felkészült
és elkötelezett képviselője lehet a Magyar Országgyűlésnek. Ezekkel a fő gondolatokkal támogatom körzetünk képviselőjelöltjét.

HOÓS LÁSZLÓNÉ
GONDA ZSUZSANNA
nyugdíjas, volt levéltári dolgozó
Meggyőződéssel támogatom
L. Simon László országgyűlési képviselővé választását
a következők miatt: hozzáértő országvezetéssel ez a nép
nyolc év alatt nem csak 10%-os nemzeti jövedelemnövekedést tud elérni, hanem legalább
annyit, mint a környező országokban, akár
35%-osat is. Ha a Fidesz maradt volna kormányon, már legalább két éve nálunk is euróval ﬁ-
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KISS KÁLMÁN
a református egyház algondnoka
Születésem óta, 46 éve élek
Sukorón. Családját kétkezi munkával eltartani próbáló
kisvállalkozó lévén számomra egyáltalán nem mindegy,
hogy közvetlen lakókörnyezetemet ki fogja képviselni a parlamentben. Vállalkozásom a sorozatos kormányzati megszorítások hatására egyre nehezebb helyzetbe
került. Bízom L. Simon László képviselőjelöltben és én úgy érzem, hogy rá, mint új emberre
van szükség a régi problémák orvoslása cél-

A Velencei-tótól a Dunáig

jából. Vallásos családapa vagyok, ezért örülök
annak, hogy mind L. Simon László képviselőjelölt úr, mind pedig a Fidesz alapértéknek tekinti az egyházak és a magyar családok védelmét. L. Simon László a közelmúltban lakossági fórum keretében is megtisztelte lakóhelyemet. Maga a bemutatkozása és az azt követő személyes beszélgetésünk is megerősítette azt a meggyőződésemet, hogy személyében
egy közvetlen, empatikus, ugyanakkor rendkívül sokoldalú és művelt képviselője lehet választókerületünknek, aki végre ténylegesen
az embereket képviselheti.

Szabadegyháza
A Mezőföld Duna és Sárvíz közötti részén fekvő települést egy 1659-es adománylevélben említik először, akkor még Szolgaegyháza néven. 1948-ban nyerte 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 vidékbarát kormány biztosíthatna számára. A bürokrácia csökkentésével, a vidék igényeit kiszolgáló pályázati lehetőségekkel, a közegészségügyi helyzet javításával, a közrend biztosításával, a települési-térségi oktatás sajátos kérdéseinek
ﬁgyelembevételével, az infrastrukturális fejlesztések ésszerűsítésével elérhetjük azt, hogy Szabadegyháza lakosai egy erős Magyarország nélkülözhetetlen és
megbecsült polgáraiként otthont lelhessenek a hazában.

KOLONICS ATTILA
önkormányzati képviselő
Azért támogatom L. Simon
Lászlót körzetünk országgyűlési képviselőjének, mert tudom, hogy a manapság trendi divatáramlatokkal szemben a magyar kultúrát fogja támogatni. Az oktatás területén is nagyarányú változtatásokra van szükség. Bízom
benne, hogy ő egyike lesz azoknak a képviselőknek, akik a helyes irányba terelik a magyar oktatást. Számára is fontos a magyar
ipar, a magyar mezőgazdaság megerősítése,

és az, hogy a minőségi magyar élelmiszerek
fogyasztását a kormány is magáénak érezze. Ezenfelül azt gondolom, hogy bátor, karakán szókimondásával, kellő vehemenciával fogja tudni körzetünk képviseletét ellátni. Bízom benne, hogy közbenjárásával megvalósulnak olyan fejlesztések, amire a környéknek szüksége van, így például remélem,
hogy a cikolai út felújítása sem csupán ígéret marad. Az ország gazdasági, társadalmi,
értékrendi, erkölcsi válságából kiutat csak a
változás hozhat: ha Ön szeretné ezt a változást, kérem, támogassa szavazatával L. Simon Lászlót!

Fejér megye 4. számú választókörzet

VIZI DÁNIEL
pályázatíró szakember
L. Simon László személyében egy megfelelően tapasztalt, intelligens ﬁatalembert ismerhettem meg.
Meggyőződésem, hogy a választókerület minden problémáját magáénak érzi és megpróbálja lehetőségeinek megfelelően meg is oldani
azokat. Beszélgetéseink során feltűnt odaﬁgyelése, közvetlensége és hihetetlen tenni
akarása a választókerület lakosaiért. Semmiféle 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 egyike, aki képes kimozdítani a választókerületet
a több évtizede tartó semmittevésből.
Ezért kérek minden választópolgárt, aki
változtatni szeretne települése és saját sorsán, bátran álljon L. Simon László, a Fejér
megyei 4-es számú választókerület Fidesz–
KDNP országgyűlési képviselőjelöltje mellé.

Itt az idő!

•
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Velence
Velence a Buda és az Adriai-tenger között futó fő kereskedelmi út mellett feküdt, így már a római korban komoly
településnek számított a Savaria és
Aquincum között futó hadiúton. A középkorban valószínűleg székesfehérvári épületeken dolgozó olasz mesteremberek éltek itt. Az 1930-as években
a község, Gárdonyhoz hasonlóan, üdülőfaluvá vált, komoly fejlődésnek indult.
Az 1970-es években ismét fellendülő
Velencén épült meg az ország első Ifjúsági és Kiránduló Központja. 2004-ben
városi rangot kapott a település. A város 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 gyenge város lettünk.” Igazukat valamelyest
alátámasztja, hogy nincs egy határozott városközpont, nem rendelkezik kialakult szolgáltatói centrummal. Az országszerte tapasztalható rossz közérzethez Velencén az is hozzáadódik, hogy
a munkalehetőségek erősen korlátozottak, nagyon magas az ingázók száma.
A településen elégtelen az önkormányzat közfeladat-vállalása: nincs
saját kivitelezésű játszótér, problémás a közvilágítás, forgalmas helyeken hiányzik sok területen, a közterületi bútorok, felszerelések, szolgáltatások telepítése, felújítása szintén 15
éve maradozik el. A nyári idegenforgalom kiszolgálása és mederben tartása is akadozik: kevés a parkolóhely, és
az esti hangzavar az egész településen
elviselhetetlen a pihenni vágyók részére. Nagyon fontos lenne a közbiztonságon javítani: magas a bűncselekmények száma, Velence országos szinten
az 5. helyen áll a kategóriájában.
Velence valóban többet érdemel –
lehetőségei és adottságai ésszerű és
hatékony kihasználásával hazánk kiemelt üdülőterületévé válhatna!
BRÁJER GYÖRGY
velencei nyugdíjas, korábban Győr
megyei jogú város képviselője, a
Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
a költségvetési Bizottság tagja
Személyesen ismerem őt.
Mindazon emberi tulajdonságok birtokosa, melyek predesztinálják a heroikusnak mondható feladatok végrehajtására, megvalósítására az őt tá-
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látni az új magyar parlamentben. Győzelmével új korszak fog születni választási körzetében éppúgy, mint az egyszer talán rábízandó
minisztériumi feladatok ellátásában is.

mogató Fidesz és a KDNP képviselőivel karöltve. Humánus gondolkodású ember, irodalmi elhivatottsággal, ám mégis ötvözni képes
gazdasági ismeretekkel és szaktudással.
A Velencei-tó környékének a szülötte, aki ismeri környezete gondjait, bajait. Látja és tudja a tennivalókat, és azok reális megvalósításának képességeivel rendelkezik. Az elmondottak miatt szavazok L. Simon Lászlóra és az őt
támogató Fidesz–KDNP-re.
Tiszta lelkiismerettel ajánlom a Fejér megyei 4. számú egyéni országgyűlési választókerület választópolgárai ﬁgyelmébe.

CSIZMADIA ATTILA
önkormányzati képviselő,
a Fidesz helyi elnöke
A velencei Fidesz-csoport vezetőjeként L. Simon Lászlót
nem a párt iránti elkötelezettségem, hanem őszinte meggyőződésem alapján javaslom és támogatom országgyűlési képviselőnek. Laci rendkívül felkészült, tárgyilagos ember, tudása és elkötelezettsége alapján kiállása 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 kikérte és ﬁgyelembe 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 megtalálta a Velencei-tó környékének az elmúlt húsz év legjobb
országgyűlési képviselőjelöltjét L. Simon László személyében. Biztos vagyok benne,
hogy reális nézeteivel, átlagpolitikuson felüli,
széles körű társadalmi és gazdasági ismereteivel, kitartó, erő felett is bíró tenni akarásával, mértéktartó, de mégis lényegre tapintó,
mindenki számára érthető kommunikációjával rövid időn belül még több feladatot fog el-

A Velencei-tótól a Dunáig

HORPÁCSY LÁSZLÓ
nyugdíjas, az 56-os vitézrend tagja
Ismerve L. Simon László emberi értékeit, az általa képviselt értékrendet, az emberekhez fűződő viszonyát, úgy gondolom, hogy legjobban ő tudja képviselni az itt élő embereket. Fiatalsága s hite képes új lendületet adni
a politikának. Évek óta azon dolgozik, hogy a
magyar kultúra ismét méltó módon képviseltetve legyen országhatárokon belül és túl. Egy
írásában olvastam, mint utolsó mondatot: „Ki
foglalkozik a kulturális élet komoly problémáival? Ki ﬁgyel a magyar kultúrára?” Ha válaszolnom kell, röviden csak ezt mondanám: kívánom, hogy mint országgyűlési képviselő még
hatékonyabban képviseld országunk kultúráját, hogy büszkék lehessünk magunkra!

DR. SIRÁK ANDRÁS
családorvos
Milyen Magyarországot szeretnék? Olyat, ahol az ember otthon érzi magát, ahol
az egyén, a család értékeit a
társadalom védi és támogatja. Ahol az ember kerül középpontba, legyen az gyermek, felnőtt vagy idős
ember, ahol az állam megbecsüli a munkát,
védi a családokat. Ahol a ﬁataloknak nem azon
kell gondolkodniuk, melyik országba költöznek, hanem itthon tudnak érvényesülni. Ahol
az adott szónak súlya van. Ahol a falu valódi értékei, a hagyomány, az összetartozás előtérbe 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 ismerem. Én biztosan rá szavazok.

VAJDA ATTILÁNÉ
a Fidesz helyi alelnöke
Találkozásaink alkalmával betekinthettem L. Simon László életébe, munkájába. Megéli és megérti mindenki gondját, munkahelyet, megélhetést szeretne az embereknek.
Többgyermekes édesapaként együtt érez a ﬁatal, kisgyermekes családokkal, akiknek a lakáshoz jutási utolsó esélyét is elvették.
Meggyőződésem, hogy alkalmas képviselője lenne választókerületünknek – városunknak.

Fejér megye 4. számú választókörzet

Zichyújfalu
A Mezőföld északi részén, a Velencei-tótól tíz kilométerre délre található települést
először 1239-ben említik az oklevelek. A rendszerváltáskor ugyan mérséklődött a lakosság 1970-es években elkezdődött elvándorlása, de a közlekedés színvonalának
romlása miatt egyre elérhetetlenebbé vált az akkor még Gárdonyhoz tartozó településrész, ezért 1997-től egy helyi népszavazás eredményeként önálló település lett. A lakossági 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 megvalósításokra is képes. Példaként említhetjük az önkormányzati tulajdonban lévő
Zichy-kúriát. A főépület és a hozzá tartozó cselédlakások felújításával, valamint a parkerdő rendbetételével jelentős lépést tennénk a közösség továbberősödése felé. Ugyanezt a célt szolgálhatná a helyi ﬁatalok helyben maradását célzó telekalakítási stratégia, a települési infrastruktúra fejlesztése – hogy bebiztosíthassuk Zichyújfalu jövőjét.

LÁBADI ZOLTÁN
tanár, a zichyújfalui
iskola igazgatója
L. Simon László
képviselőjelölt úr
megyénk
ismert
és elismert közéleti szereplője, művésze: jól ismeri a kistelepüléseken élő emberek
egyre nehezebbé váló életét. Választási körzetünk gazdasági élete valamennyi stratégiai ágazatának szakértője: a mezőgazdaságban, az idegenforgalomban, valamint a közoktatásban, nemzeti kultúránk megőrzésében és a közművelődés területén szerzett elméleti ismeretei, gyakorlati tapasztalatai bizonyítják sokoldalúságát, felkészültségét. Szakmai és gazdasági elemzései, javaslatai, törekvései – melyek a tényeken alapulnak
– reálisak, és a fejlődést szolgálják.

Itt az idő!
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