Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Ezúttal tisztelettel meghívjuk Önt
a „Tetétlenen semmi sem véletlen”
elnevezésű jó gyakorlat bemutatásával egybekötött
szakmai konferenciánkra,
melyet a TÖOSZ tisztújító megyei tagozati ülése követ
2020. január 16-án, csütörtökön 10 órára
a tetétleni faluházba (Tetétlen, Kossuth u. 58.).
Tetétlen Önkormányzata a TÖOSZ által koordinált Legjobb Önkormányzati gyakorlatok
pályázat ”Roma és nem roma önkormányzatok együttműködése” témában 2019. júniusában
elnyerte a legjobb önkormányzati gyakorlat címet.
Az elismerést talán azzal lehet magyarázni, hogy felismerve a hatékony együttműködésben
rejlő lehetőségeket már közel egy évtizede valósítjuk meg településünkön a roma
önkormányzattal azt a jó gyakorlatot, mely az emberek szemléletét oly mértékben
megváltoztatta, hogy ma már valóban békében és harmóniában él együtt, dolgozik roma és
nem roma lakos. Megszűntek azok a korlátok, melyekből adódóan elszigetelődve és gyakran
egymással szembefordulva éltek az emberek. A település fejlődésével egyidejűleg jelentős
fejlődésen ment keresztül a közösségünk is. Előtérbe kerültek az emberek és azok
kompetenciáira alapozó programjaink. Hátrányainkból igyekeztünk előnyöket kovácsolni és
egyedi programjainkon keresztül az abban résztvevők sikerélményei is jelentős mértékben
hozzájárultak a pozitív irányú változásokhoz. Ezért is olyan eredményesek azok a programok
(pl. strucctenyésztés, keltetés, homoktövis termesztés és feldolgozási tevékenység) melyeket
a kezdetekben megálmodtunk.

A SZAKMAI KONFERENCIA PROGRAMJA

10.00 -10.10
10.10-10.30

10.30 – 11.00

Borbélyné Fülöp Hajnalka házigazda, Tetétlen község
polgármesterének köszöntője
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program bemutatása – az
innováció és településfejlesztés jelentősége a mai önkormányzati
szektorban– Dr. Gyergyák Ferenc Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége főtitkára
A település és a jó gyakorlat részletes ismertetése, kérdések és
válaszok
Borbélyné Fülöp Hajnalka Tetétlen község
polgármestere, Makula Zoltán Tetétlen Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
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A TÖOSZ tisztújító megyei tagozati ülése – levezető elnök, dr. Gyergyák
Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
11.00-11.15 Tájékoztató a TÖOSZ tevékenységéről
dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, TÖOSZ
11.15.-12.15 Fórum a Magyar Falu Program és a Magyar Kisvárosok Program
fejlesztési lehetőségeiről
12.15-12.30 Megyei tagozati tisztújítás
12.30-14.00 Intézmények és a foglalkoztatási telephelyek meglátogatása, ahol
betekintést kapunk a roma és nem roma ellátottak és dolgozók
mindennapjaiba, eredményeibe
14.00 órától ebéd és kötetlen beszélgetés
Valamennyi előadást és tájékoztatót követően lehetőség nyílik kérdések felvetésére,
vélemények, javaslatok megfogalmazására. A fórumot közös étkezés lehetőségével
zárjuk. Részvételi szándékát kérjük, hogy 2020.január 14-ig e-mailben jelezze a
pm.tetetlen@gmail.com mail címre küldött üzenetében vagy a 06/54-712-000-as
telefonszámon!
A tetétleni emberek a vendégszeretetükről és nyitottságukról is ismertek. Jöjjön el és
tapasztalja ezt meg személyesen, a programok megismerése mellett. Szeretettel
hívjuk és várjuk Önöket Tetétlenre, ahol valóban semmi sem véletlen és ahol a
tetétleni emberek soha nem tétlenek!
Budapest, 2020. január 6.
Önkormányzati üdvözlettel:

Borbélyné Fülöp Hajnalka s.k.
Tetétlen Önkormányzatának
polgármestere

dr. Gyergyák Ferenc s.k.
TÖOSZ főtitkár
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