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Három elnök asszony segíti a fogyatékosok összefogását

Makray Kati a kispadon
A sérülteket összefogó „Jobb velünk a világ!” kezdeményezés lakóotthon építé-
sét tûzte ki célul, hogy bebizonyítsa, hogy a hátrányban élõk és a fogyatékosok 
is képesek értékteremtõ munkára, és nemcsak kapni, hanem adni is tudnak. 
A köztársasági elnök asszonyok is támogatják a programot, bár Schmitt Pálné 
Makray Katalin – ahogy fogalmazott – egyelõre csak a kispadról.

Harmadik alkalommal ren-
deznek sérült fiatalok jótékony-
sági koncertet, hogy megmu-
tassák, õk is tudnak segíteni. 
Idén egy ökolakóotthon építését 
tûzte ki célul a „Jobb velünk 
a világ!” kezdeményezés. 
A rendezvény védnökei Sólyom 
László és felesége, Mádl Ferenc 
és felesége, Göncz Árpád és 
felesége, fõvédnökként pedig a 
most hivatalba lépõ köztársasá-
gi elnököt, Schmitt Pált és fele-
ségét kérték fel a szervezõk.

 – Nemcsak a magam nevé-
ben, hanem a Kézenfogva 
Alapítvány nevében is beszélek 
most – kezdte Göncz Árpádné 
Zsuzsa asszony. – Ez a munka 
15 évvel ezelõtt kezdõdött, nyil-
vánvaló volt, a megváltozott 
körülmények között is, hogy a 
magyar fogyatékosok, sérültek 
hatalmas intézetekben élnek, 
emberhez nem méltó körülmé-
nyek között. 4-5 év alatt fel-
építettünk 20 lakóotthont, de 
még mindig 15-20 ezer sérült 
ember él óriási intézetekben. 
Most odáig fejlõdött ez a moz-

galom, hogy a sérültek álltak 
neki, hogy lakóotthont építse-
nek saját maguknak. Ez nagyon 
örvendetes és szép teljesít-
mény, nagyon szurkolok nekik 
– mondta Göncz Árpád volt 
köztársasági elnök felesége. 

Mádl Dalma asszony is köte-
lességének érzi, hogy támogassa 
a programot. – A fiatalok most 
megint példát mutatnak nekünk. 
Amikor elõször megrendezték 
az Arénában azt a nagyon szép 
hangversenyt, kételkedve fogad-
tam, hogy meg tudják-e tölteni 
a nagy csarnokot, de összejött: 
kétmillió forintot gyûjtöttek. 
A következõ évben is sikere-
sek voltak. Úgyhogy most már 
nagyon optimistán nézek a ren-
dezvény elé, mert egész biz-
tosan sikerülni fog. Drukkolok 
nekik!

Sólyom László felesége, 
Erzsébet asszony betegség miatt 
nem tudott részt venni a rendez-
vényen, de levélben üdvözölte a 
kezdeményezést. Schmitt Pál fele-
sége azonban megjelent a sajtótá-
jékoztatón, és mosolyogva hall-

gatta, ahogyan a mûsorvezetõ 
kereste a megfelelõ titulust 
bemutatásakor. – A fiatalember 
zavarba jött a bemutatkozás-
nál, hogy vagyok, leszek, vagy 
tulajdonképpen hogyan is 
vagyok itt. Én is elgondolkoz-
tam, azt hiszem, az a legpon-
tosabb megfogalmazás, hogy 
újoncként a kispadon ülök 
– mondta Katalin asszony. 

– Miután ez az elsõ beszédem, 
szeretném elmondani, hogy 
milyen nagy tisztelettel adózom 
az elõdeimnek. Csodálatos példát 
mutattak nekünk, hogy hogyan 
kell kitartóan és fáradhatatlanul 
segíteni. Igyekezni fogok nyomdo-
kaikba lépni, ha ez lehetséges, és 
velük együtt folytatni ezt a segít-
séget, szolgálatot. Jó érzés látni, 
hogy milyen nagy ereje van az 
összefogásnak, és sajnos olyan 
idõket élünk, amikor erre nagyon 
nagy szükség van. A program tájé-
koztatójában találtam egy idéze-
tet, ami nagyon tetszik: „Mindenki 
elég gazdag ahhoz, hogy segítsen!” 
– mondta befejezésül Makray 
Katalin.� Szabó�Dóra
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Mádl Dalma, Göncz Árpádné, Zsuzsa asszony és Makray Katalin ökolakóotthon felépítése mellett védnökösködnek

Gõgös Zoltán: nem egyedül
döntöttem a támogatásról 
A Helyi Téma korábban már beszá-
molt róla, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium kivizsgálja a 
Magyarországi Leader Közhasznú 
Egyesületnek nyújtott több száz-
milliós nagyságrendû támogatás 
odaítélésének körülményeit. Az 
egyesület még 2008-ban kért 
pénzt a minisztériumtól, kommu-
nikációs célra, hogy a gazdasági 
válság hatásairól tájékoztassák a 
magyar gazdákat.  

Az Földmûvelési és Vidékfej-
lesztési Minisztérium (FVM) jogi 
fõosztálya már akkor aggályosnak 
tartotta a támogatást. A Kossuth 
Rádió arról számolt be, hogy az 
elmúlt években társadalmi szer-
vezetek részére nyújtott támoga-
tások esetén, amennyiben hiba 
volt az elszámolással, vagy nem 
is történt meg, egyetlen esetben 
sem sikerült behajtani az FVM 
követelését, mivel a szakmai 
egyesületek vagyonnal nem ren-
delkeznek, nem gazdálkodnak. 
Olyan kifogásaik is voltak, amely 
szerint életszerûtlen egy honlap 
üzemeltetésére 50 millió forint 
támogatást adni. A leírásban az 
is szerepelt, hogy ekkora összeg 
esetében már közbeszerzési eljá-
rás kiírására is szükség van. 

– Habár a minisztérium jogi 
fõosztályán kifogásokat emeltek 
a szerzõdéssel kapcsolatban, 
egy másik szakértõi bizottság 
a Miniszterelnöki Hivatalban 
nem talált kifogásolnivalót a 

szerzõdésben. Az õ érvük az 
volt, hogy ez egy támogatási 
szerzõdés, amelyre nem vonat-
koznak a közbeszerzés szabá-
lyai – válaszolta a Helyi Téma 
kérdésére Gõgös Zoltán, az elõzõ 
kormányzati ciklusban mûködõ 
FVM államtitkára. – A támogatás 
odaítélése nem az én személyi 
felelõsségem, hiszen azt elõtte 
tárgyalások sorozata elõzte meg 
kormányzati és szakértõi rész-
vétellel. 

Gõgös Zoltán elismerte, hogy a 
saját vagyonnal nem rendelkezõ 
egyesületektõl, nem megfelelõ 
felhasználás esetén, nehéz 
visszaszerezni az odaítélt pénzt. 

Már tavaly év végén kiderült, 
hogy a Magyarországi Leader 
Közhasznú Egyesület a támoga-
tási összeg jó részét, 320 millió 
forintot nem rendeltetésszerûen 
használta fel, ezért ennek behaj-
tására polgári peres eljárás is 
indult a szervezet ellen. 

– Ha ez döntõ szempont lenne, 
akkor számos szakmai szervezet 
nem kaphatna pénzt, pél dául a 
Magosz sem – védekezett Gõgös, 
aki szerint a Leadernél és a többi 
egyesület esetében is azért is 
támogatta ezeket a szervezete-
ket, mert azok a korábbi években 
megbízhatóan mûködtek.

  � Gombás�Bálint

Gõgös Zoltán, az elõzõ kormányzati ciklusban mûködõ FVM államtitkára
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Szerintem

Rizsa
Beszéljük� meg,� hogy� a� sang-
haji� világkiállítás� magyar�
pavilonját� működtető� cég,� a�
Genexpo� 2010� Bolgár� György�
Made� in� Hungary� or� made�
by� Hungarians� című,� eredeti-
leg� Magyarországon,� angolul�
megjelent� könyvének� kínai�
fordításával�kívánta�javítani�az�
ország�imázsát! Beszéljük meg, 
hogy a Magyar Nemzet értesü-
lése szerint a könyvből 20 ezer 
darab készült, s ingyen oszt-

ják a látogatóknak! Beszéljük 
meg, hogy a könyv szerzője 
szerint a napilap által közölt 
információk félrevezetőek, mert 
a Kossuth Kiadó nem köteteket 
adott el a szervezőnek, hanem 
a kiadás jogát! Beszéljük meg, 
mi a véleményük arról, hogy 
Bolgár György nem kívánt vála-
szolni arra kérdésünkre, amely 
azt firtatta, hogy itthon mennyi 
fogyott a külföldi turisták szá-
mára kiadott angol nyelvű 
könyvből, mondván: az a kiadó 
biznisze, kérdezzük tőlük!
Beszéljük�meg,�hogy�miután�

Bolgár�elolvashatta,�és�észlel-

te,� hogy� saját� eszközeit:� kér-
désnek�álcázott� tényállításait�
próbálom�karikírozni,�vissza-
vonta� nyilatkozatát! Nyilván 
azt kellett volna írnom, hogy 
már a puszta tény emlegetése 
is gazemberség, a könyv kínai 
kiadása pedig nem a riporter 
pártkötődésének köszönhető, 
hanem írói tehetségének.

Azt viszont továbbra sem 
értem, hogy miért egy olyan 
műsorvezető kötete képviseli 
a magyar kultúrát Sanghajban, 
aki egy pornóregényt sem 
tudott rendesen megírni.
� Gál�Gyula


