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KÜLDÖTTGYÛLÉS
A PARLAMENTBEN
Polgármesterek, megyei elnökök, önkormányzati szövetségi vezetők taposták már szép számmal ezeket bársonyszőnyeggel bevont lépcsőket (végtére
közülük jó néhánynak országgyűlési
képviselőként a Parlament is a munkahelye), de egyetlen napon annyian
még soha, mint teszik ezt majd április 26-án, amikor a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
az Országgyűlés épületében tartja évi
rendes küldöttgyűlését. Mivel a küldötteket delegáló tagönkormányzatok némelyike részint regionális, részint más országos önkormányzati
szövetséghez is tartozik, majdhogynem az önkormányzati szféra egésze
képviselteti majd magát, s a hely szelleme azt sugallja nekik, mintha bizony ők alkotnák meg a TÖOSZ által
a rendszerváltoztatás óta szorgalmazott második kamarát. E kvázi-„felsőház” legfőbb üzenete az olvasóknak,
hogy a helyi önkormányzatoknak
nem csupán a kormányzati elképzelésekre szükséges reagálniuk, hanem
másfél évtized tapasztalatai alapján
kötelességük megfogalmazni a saját
jövőképüket, s mindazokat a törvényhozók által megalkotandó jogi feltételeket, amelyek a magyarországi önkormányzatiság – és egy önkormányzó Magyarország – megteremtéséhez
nélkülözhetetlenek. A küldöttgyűlés
előkészítéséről lapunk 4–5. oldalán
bővebben is olvashatnak. A címlapképet Szelényi Károly fotóművész bocsátotta rendelkezésünkre.
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Vissza nem
térítendő
támogatások
Ha az önkormányzat tervei között szerepel:
• Turisztikai szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése
• Új, környezetbarát technológia bevezetése
• Helyi piacok fejlesztése
• Ipari parkok infrastrukturális fejlesztése
• Informatikai fejlesztések
• Ivóvíz minőségének javítása
• Hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítása
akkor gyors és sikeres pályázata érdekében keressen fel minket!
Segítséget nyújtunk vissza nem térítendő támogatás elnyerésében, sikerdíjért!

Magyar Pályázatkészítő Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 21.
Kulcsár Ilona önkormányzati üzletágvezető
Tel/fax: +36-1-269-4777, +36-20-489-9976
mapi@mapi.hu; www.mapi.hu

Egy tisztább jövőért

HÓEKÉK, SÓSZÓRÓK, KEFÉS
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK
GYÁRTÁSA
ÉS FORGALMAZÁSA
Hóekék és adapterek gyártása
minden járműtípusra,
kéthetes szállítási határidővel,
nagy árengedményekkel.
Sószóró berendezések gyártása
őszi szállítással, ha most megrendeli, 5% engedményt adunk.
Gyűjtőtartályos kefés tisztítóberendezések gyártása és
forgalmazása 3–4 hetes szállítási határidővel, minden típusú
seprési feladatra és járműre.
Kérje prospektusainkat
és tanácsadásunkat.

BÁTONY–METALL

Ipari és Kereskedelmi Kft.

3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.
Tel.: 32/ 553-160, 32/553-162
Tel./fax: 32/353-274
E-mail: batonymetall@mail.globonet.hu
Web: www.batony-metall.hu

A NOVA típusú utasváró nevében
és megjelenésében új, de az igényes
kivitelezésben, a korrekt
felületvédelemben a régi.
A 6,2 m² lefedettségű utasváró
ára is önmagáért beszél:
259 000 Ft/db + áfa + fuvar
+ igény esetén szerelés.
További felvilágosítás: ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
Tel./fax: 62/245-368, 245-090
Internet: www.delﬁn.hu/alma-rend
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége idei, évi rendes küldöttgyűlését – amely
a szervezet fennállása óta először a Parlamentben kapott helyet – immár hagyományosan
megyei, polgármesteri fórumokká bővített tagozati ülések előzik és alapozzák meg. A TÖOSZ elnökségének döntése alapján e valamennyi megyében megszervezett
fórumok meghatározott témái a fejlesztésre, a jövőre irányulnak. A sorozat félidejében – 12 megyei rendezvény tapasztalatai alapján – az alábbiakban összegezzük az eddigi
tvéleményeket, javaslatokat.

FÉLIDÔBEN
A polgármesteri fórumokon – dr.
Kolber István, regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca
nélküli miniszterrel kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően – a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal munkatársai
a helyi önkormányzatok számára létfontosságú területfejlesztés lehetőségeiről adtak tájékoztatást. A nemzeti
fejlesztési hivatal munkatársai a második nemzeti fejlesztési terv készítésének folyamatát vázolták, a belügyminisztériumi előadók pedig e tárca idei, önkormányzati vonatkozású
céljait. A fejlesztés gondolatköréhez
kapcsolódtak az egyes szolgáltatásokat ismertető tájékoztatók (a Takarékszövetkezeti Integráció és Takarékbank Rt. és a Rába-Motor Kft.
munkatársai részéről), s egy fejlesztési lehetőségre hívták fel a résztvevők ﬁgyelmét a Kulturális Örökség
Napjai elnevezésű európai rendezvény hazai szervezői (amely rendezvény részleteiről lapunk január–februári összevont számában már olvashattak).
Az időszerű önkormányzati ügyeket is taglaló és a TÖOSZ kialakítandó stratégiájához adalékot szolgáltató vitákból témák szerinti bontásban
adjuk közre az elhangzott vélemények, javaslatok legjavát.
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Kistérségi együttmûködés

A településközi együttműködés szükségessége – a lakossági közszolgáltatások színvonalas ellátása érdekében
– nem megkérdőjelezhető, de nem
hagyhatóak figyelmen kívül a volt
községi közös tanácsi lét máig ható következményei. Az érzelmek sok
esetben az ésszerűség ellen hatnak.
Félő, hogy a pénzügyi eszközökkel
kikényszerített társulások hosszú távon nem segítik a valódi együttműködéseket, mivel azokat nem a helyi érdekfelismerés, hanem külső erő
hozta létre. Ezért fennáll a veszélye
annak, hogy a többcélú kistérségi társulás normatív támogatási összegének ismertté válása után erősödni fog
a települések közötti viszály.
A kistérségi együttműködés elmélyítése érdekében – a jelenlegi szabályozási bizonytalanságokat megszüntetve – ösztönözni szükséges a székhely települések önkormányzatait,
mivel nélkülük nem valósítható meg
érdemi társulás.
A kistérségi együttműködés legnehezebben megvalósítható része
a kisiskolák további sorsával függ
össze. A fórumok résztvevői kedvezően fogadták a Belügyminisztérium
munkatársainak bejelentését, hogy
a tárca idén a kistérségi együttműködések tapasztalatainak ismereté-

ben a ﬁnomhangolásra törekszik. Finomhangolást igényel például az iskolabusz-pályázat ügye, mert például nem sikerült iskolabuszhoz jutnia
annak az önkormányzatnak, amelyik
településéről a gyerekek a közeli, ám
a többcélú kistérséghez nem tartozó megyeszékhelyre járnak iskolába.
mivel az nem a többcélú kistérséghez
tartozik. Felhívták a polgármesterek
a ﬁgyelmet arra is, hogy a sajátos településszerkezeti és földrajzi viszonyok
objektív módon be- és lehatárolják
az egyes közös iskolák vonzáskörzetét, így az általánostól eltérő normák alkalmazására van, vagy lenne szükség. A kistelepülési iskolák
működőképességét rontó körülmény,
hogy több gyereket – egyes számítások szerint az iskolás gyerekek negyedét – a szülők nem a falusi iskolába járatják, hanem a közeli városba.
Ezért vizsgálandó – mert összefügghet ezzel a jelenséggel – a falusi iskolák képzési színvonala. Az együttműködés ellen hat, hogy napjainkban
is épült új iskola (a 21. századi iskolaprogram keretében) olyan településen, ahol nincs és nem is várható
kellő számú tanuló, mivel az új iskola
működésének következtében veszélybe került az addig megfelelő létszámmal működő közös iskola.
A tervezés és az előrelátás hiánya miatt előfordult, hogy ugyanaz
a szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat) egyidejűleg a korábbi társulási
rendszerben és a többcélú társulás
keretében is megvalósult.
A forint per darab-szemlélet gyakorlata háttérbe szorítja a társadalompolitikai célok megvalósítását,
torzítja az összefogás programját.

Pályáztatás
A polgármesterek ugyan nem szeretik, de elfogadják a pályáztató világot, a versenysemlegességet azonban hiányolják, mert mivel többnyire nincs meg a pályázathoz szükséges önrész, a hátrányos helyzetű települések, kistérségek újabb hátrányt
szenvednek. Éppen a hátrányos helyzet megítélésének korrekciója érdekében szorgalmazzák a szempontrendszer és a besorolás újbóli áttekintését,
valamint az esetleges napi politikai
hatások kizárását.

A pályázati rendszer gyengéje,
hogy gyakran nem arra pályáznak
a települési önkormányzatok, ami
a legfontosabb lenne az adott helyen, hanem arra, amire számukra
kedvező pályázati lehetőség nyílik.
Ez a folyamat a helyi településfejlesztési stratégia csorbításához vezet.
Többen kifogásolják a pályázati utóﬁnanszírozást és a késedelmes
kiﬁzetéseket. A jelenlegi önkormányzati ﬁnanszírozási rendszerben nem
megengedhető, hogy hónapokig ne
jusson pénzéhez az önkormányzat,
miután megvalósította az adott beruházást és teljesítette a pályázatban
vállalt kötelezettségét. Helytelenítik,
hogy csak az egyik oldalról szigorúak
a határidők és szabályok, mivel az elbírálások többnyire késnek és gyakori, hogy az esetleges elutasítás érdemi
indokolása elmarad.

Finanszírozás
A köztisztviselői és közalkalmazotti bérfejlesztéshez szükséges források részleges volta helyi konﬂiktusokat keletkeztet, noha az ellátandó
feladatokat az állam delegálta az önkormányzatokhoz. A forrás nélküli
konﬂiktus-decentralizáció a települési demokráciát gyengíti.
Újra és újra azt kérdik a polgármesterek: mi teszi szükségessé és indokolttá, hogy az oktatási dolgozók,
elsősorban a pedagógusok önkormányzati és ne állami alkalmazottak legyenek?
Mivel továbbra is kiszámíthatatlan
a források mértéke, hosszabb távra
alig lehet tervezni. A többcélú kistérségi társulás zavartalan működését is
hátráltatja a normatív ﬁnanszírozás
tartalmi elemeinek hiánya.
Kifogásolják a polgármesterek,
hogy az önkormányzatok a közbeszerzési törvény nagyon alacsony
értékhatárai következtében jelentős
mértékű időt és pénzt vesztenek.
Nem elfogadható a polgármesterek
számára az áfa kiterjesztése az önkormányzati beruházásokra, mert
emiatt megnőtt az önkormányzati
teherviselés mértéke. Sokan állítják,
hogy a 2005. évben a mindennapi működés feltételei sem adottak, s ezért
szorgalmazzák a zárolt államháztartási tartalék mielőbbi feloldását.

Településüzemeltetés
A külterületi utak önkormányzati
tulajdonba adásának, s a belterületi
vízelvezetés önkormányzati kezelésének tisztázatlansága több polgármesterben félelmet ébreszt. Némelyek szerint fennáll a belvíz és a védekezés kilátástalanságának veszélye.
Egy megfogalmazás szerint a vízelvezetés kezelésének átadása az önkormányzatok számára olyan, mint
amikor valaki egy lerobbant, keréknélküli és lejárt forgalmi engedélylyel rendelkező autót ajándékoz valakinek.
A kistelepüléseken élők helyközi közlekedésének problémái átfogó
megoldást igényelnek, mivel a Volán-vállalatok által nyújtott szolgáltatás, annak ellenére, hogy a költségekhez a kistelepülési önkormányzatok
is hozzájárulnak, nem minősíthető
megfelelő színvonalúnak.
Elsősorban a kistelepülési polgármesterek igénylik a falugazdász-hálózat megerősítését.
Felmerült annak igénye, hogy
az üresen álló falusi lakások is kerülhessenek be a fészekrakó programba, mert ennek révén a kistelepülések lakossága is növekedhetne,
ehhez viszont szükséges lenne, hogy
a helyi körülményeket és viszonyokat is ismerő bankok vegyenek részt
a program megvalósításában.

Polgármesteri jogállás
A polgármesterek igénylik szerepük
és felelősségük tisztázását, valamint
a jogállásukról szóló törvény módosítását a gyakorlat által felvetett kérdések (például költségtérítés) szabályokba foglalt megválaszolását. A társadalmi megbízatású polgármesterek
ugyancsak igénylik a rájuk vonatkozó törvényi szabályozás módosítását.
A törvénymódosításra még 2005-ben
sort kell keríteni, hogy a következő
általános önkormányzati választás
során már alkalmazhatóvá váljon.

Önkormányzati jövôkép
Valamennyi fórumon észlelt igény:
az önkormányzati szféra szereplői
tartoznak megfogalmazni a helyi
önkormányzatok jövőképét, amire
másfél évtized tapasztalatai alapján
képesek.
Sólyom Z.

A tizenöt esztendeje kialakított önkormányzati rendszerről megfogalmazott kritikai vélemények közül visszatérő elem, hogy túlzottan szétaprózódott a magyar önkormányzati
struktúra, amelynek következtében nem elég
hatékony és az önkormányzatok – elsősorban
a kistelepüléseken – csak alacsony szintű közszolgáltatást képesek nyújtani.
Magyarország település-földrajzi viszonyaira – az ország egyes térségeiben – jellemző az aprófalvas szerkezet,
ezért az ország területéhez és lakosságszámához mérten
túlságosan nagy a települések száma (3145). Jelentős –
és növekszik – az alacsony lélekszámú települések aránya
(az 1000–4999 lakosú települések száma 1172, az 500–999
lakosú települések száma 685, az 100–499 lakosú települések száma 910, az 50–99 lakosú települések száma 73,
az 50 lakost sem elérő települések száma 22; ezernél kevesebb lakosa összesen 1690 településnek van, s csak 283
települést lakják ötezernél többen1). Ez a tendencia erősödik az egész népességre vonatkozó elöregedési folyamat következtében is. Ami kihat a településeken megvalósított önkormányzati funkciók mennyiségi és minőségi mutatóira, a közszolgáltatás színvonalára, a gazdasági
aktivitásra, a fejlesztéspolitika reális lehetőségeire, a településeken lakók korösszetételére, szociális, szociológiai
és más viszonyaira.
Miközben Magyarország csatlakozott az egységesülő
Európai Unióhoz, a települések közötti integráció nem
erősödött, újabb községi önkormányzatok jönnek létre.
A legutóbbi önkormányzati választások – 2002. október
20-a – napján 10 új község alakult, de a szét- és kiválási
folyamat továbbra sem szűnt meg2.
Mi lehet az oka,
hogy integrálódó világunkban
a magyar önkormányzati rendszert
továbbra is a szétaprózódás,
az önállóvá válás folyamata jellemzi?
Az okok között legelőbb a községi közös tanács intézményének negatív hatása említendő. A hajdan volt társközségekben élők számára az 1990-es önállóvá válás a települési
1 A települések száma 2003. január 1-jén 3145, ehhez hozzáadódik az önálló önkormányzatként működő 23 budapesti kerület. A települések népességkategóriába sorolása a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal által nyilvántartott állandó népességszám alapján történt.
2 A köztársasági elnök 2003-ban (a következő önkormányzati általános választás
napjával hatályba lépően) négy község kiválásáról – Ipolyszög (Balassagyarmatból),
Gibárt (Encsből), Pári (Tamásiból) és Pálosvörösmart (Abasárból) – már döntött.
Két helyi népszavazás 2004-ben volt érvényes és eredményes (Kerekharaszt Hatvanból, Somoskőújfalu Salgótarjánból vált ki), 2005-ben pedig az önálló településsé
válás ügyében. ez idáig 5 folyamatban lévő népszavazási kezdeményezés ismert.
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identitás megerősítését és a függetlenség felszabadító élményét kölcsönözte. A korábbi kényszerházasságban élő
települések közötti viszony még másfél évtized elmúltával is sérülékeny. Márpedig a települések ott vannak, ahol
vannak, a szomszédot nem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni.
A 90-es évek első felében a kormányzat sem ösztönözte
a településközi együttműködést, hanem – elsősorban új
iskolák építésével – a kárpótlási szemlélet érvényesült,
miközben a térségi szemlélet és a stratégiai tervezés háttérbe szorult.
Az önállósághoz való ragaszkodás másik meghatározó oka, hogy a kistelepüléseken az elmúlt évtizedekben
– elsődlegesen a mezőgazdasági szövetkezetek felszámolásával – megszűntek a meghatározó munkahelyek,
az ÁFÉSZ-boltok, a kereskedelmi szolgáltatások, a kisposták és veszélyeztetve vannak a falusi iskolák. A rohamosan csökkenő lakosságszám és az „állami” intézmények megszűnése a település leépülésének rémképét
vetíti elő, s a lakosok azért ragaszkodnak az önálló önkormányzathoz, hogy megmaradjon a remény.
A kistelepülési önkormányzatok számára az üzemeltetés feltételét egyre határozottabban, csaknem kizárólagosan a központi költségvetés teremti meg. Amennyiben a költségvetés rosszul méri fel a szükséges juttatás
mértékét, s a szükségesnél kevesebbet ad, akkor a helyi
közszolgáltatások színvonala romlik, mivel helyi bevétel a zömében nyugdíjasok és munkanélküliek által lakott kistelepüléseken alig keletkezik. Mivel e községeket a költségvetés nyújtotta „infúzión” érkező „életerő”
tartja életben, kérdés, hogy mennyire tekinthetők valódi
önkormányzatoknak.
Vajon a gazdasági és pénzügyi függetlenség
híján lévő települések esetében
beszélhetünk-e önkormányzatiságról?
Erre a kérdésre a közeljövőben kell választ adnunk, mivel a kistelepülések sokasága sodródik az ellehetetlenülés
felé. Tizenöt év elteltével szükséges lenne egyértelműen
megfogalmazni, hogy mi a feladata a kistelepüléseknek,
a körzeti feladatot ellátó intézménnyel rendelkező nagyobb településnek, a körzetközponti szerepet nem gyakorló kisvárosnak, a kistérség-központ városnak, a megyei jogú városoknak.
Az önkormányzatiság minimum-feltételének rögzítése
egyértelművé tenné a viszonyokat és kijelölné az együttműködés kereteit.
Be kell vallanunk, hogy a települési önkormányzatok
nem képesek mindenhol azonos szintű közszolgáltatást
nyújtani, viszont a társadalmi-gazdasági körülmények
ﬁgyelembevételével meghatározható, hogy az egyes közszolgáltatások közül melyek azok, amelyek valamennyi
magyar állampolgárnak járnak, függetlenül attól, hogy
hol élnek. Természetesen ezek a minimum-feltételek
sincsenek meg, s nem is megteremthetők valamennyi
kistelepülésen, ám ebben az esetben a lehető legközelebb nyújtott szolgáltatás elérésének a feltételét szükséges megszervezni. Mert hiába színvonalas közszolgáltatás a „közeli” városban, ha nincsen megfelelően szervezve a közlekedés.
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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A diﬀerenciált feladatellátás meghatározása azonban
nem az önkormányzatok feladata és felelőssége, hanem
az államé. Az erre vonatkozó felhatalmazást az önkormányzati törvény 3 már 15 éve megtette. Az egymást váltó
kormányok felelőssége, hogy – egyes hatósági feladatok
kivételével – eddig nem éltek a diﬀerenciált hatáskör-telepítés lehetőségével. A diﬀerenciált hatáskörtelepítés
során is alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, ami nem
csupán annyit jelent, hogy az egyes feladatokban való
döntést és azok megvalósítását az állampolgárokhoz legközelebb lévő szinten kell gyakorolni, hanem azt is, hogy
a feladatellátás szintjének meghatározásánál ﬁgyelembe
kell venni a hatékonyságot, az eredményességét, a gyorsaságot, a törvényességet és a gazdaságosságot is. Amenynyiben végre meghatároztatnak az egyes önkormányzati
közszolgáltatási minimumok, abban az esetben egyértelművé válna, hogy milyen feltételek esetén tudja teljesíteni az egyes önkormányzat az adott közszolgáltatást.
És amennyiben a lakosság számától függetlenül – önállóan, vagy társulás keretében – képes garantálni a színvonalas feladatellátást, úgy értelemszerűen saját jogon
gyakorolhatja ezt a hatáskört.
Az egyes kormányok – eddig még – nem vállalták a differenciált feladat- és hatáskör-telepítés felelősségét, így
maradt a hatáskörök sokaságának feltétel nélküli szétterítése, miközben az Állami Számvevőszék éves jelentéseit leszámítva nagyokat hallgatunk arról, hogy a telepített hatáskörök jelentős részét nem, vagy csak részlegesen
gyakorolják az önkormányzatok, aminek következtében
a megfelelő szolgáltatáshoz a kistelepüléseken élők sokasága nem jut hozzá. A kialakult állapot, amely szerint
van hatáskör meg nincs is (mert gyakorolni nincs miből) nem szolgálja sem a lakosság, sem pedig az önkormányzatok érdekeit.
Javulna-e
a közszolgáltatások színvonala,
ha kevesebb önkormányzat működne
Magyarországon?
Meggyőződésem szerint nem javulna. Nem, mert a településszerkezet értelemszerűen változatlan maradna,
s noha nem lenne minden településen önálló önkormányzat, mégis a meglévő települési struktúrában kellene megszervezni a közszolgáltatásokat. Tekintettel arra,
hogy a közszolgáltatások ellátására a források korlátosan
állnak rendelkezésre, így érthető a kistelepüléseken élők
félelme, hogy számukra kevesebb jut a jövőben, amennyiben nincs szervezett befolyásuk a folyamatokra. A kistelepülési önkormányzat fennmaradásának legfőbb indoka,
hogy legyen szervezett érdekképviselete a kisfalvaknak is,
amely községekben a polgármester leginkább a „kiabáló
ember” szerepet tölti be, vagyis az a dolga, hogy harcolja
3 Lásd: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 6.§ (1) bekezdés b) pontját:
„…törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak – más helyi önkormányzatokhoz képest – több kötelező feladat- és hatáskört
állapíthat meg. A kisebb lakosságszámú település önkormányzata – amennyiben
saját maga vagy társulásával arról közösen gondoskodni tud – működési területén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatnak, illetve a megyei önkormányzatnak kötelezően előírt közszolgáltatás
megszervezést. Ilyen esetben költségvetése számára igényelheti az átvállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.”

Ladányi János és Szelényi Iván szociológusok a Kritika című folyóiratban megjelent
tanulmányukban az ötszáznál kevesebb
lakosú, s a rohamos elöregedés miatt folyamatosan csökkenő lélekszámú ezernél
több magyarországi településen az aktív
népesség arányát alig több mint 27 százalékra becsülik. Álláspontjuk szerint a többcélú kistérségi társulások létrehozásának
kikényszerítése „a kései államszocialista
területgazdálkodási rendszer EU-köntösbe bújtatott restaurációja”, amiben „a kései
kádári reformtechnokrata mentalitás érhető tetten”, mintha bizony a leggyengébb
érdekérvényesítő képességű kistelepülési
önkormányzatokon szándékoznának megtakarítani „a rendkívül drága és rendkívül kevéssé hatékony magyar közigazgatás
működési költségeinek töredékét”. Meglehet, hogy ez a kritika túlságosan erős és bizonyos, hogy a kistelepülések csakis társulásban őrizhetik meg működőképességüket,
ám a szerzőpáros által „kelet-európai szocialista kisfalusi gettósodásnak” nevezett,
1990 óta tartó folyamatot eddigi kormányainknak nem sikerült megállítani.

KRITIKA

ki a helyben lakók számára a közszolgáltatások elérését
a lehető legközelebb és a legjobb színvonalon. Amennyiben megszüntetnénk a kistelepüléseken az önkormányzatokat, nem tennénk mást, mint a kiabáló emberek hangját szüntetnénk meg, vagyis nem a hiányt és a problémát
számolnánk fel, hanem annak nyilvánosságra kerülését
és az összefogás lehetőségét. Amennyiben sor kerülne
a jól végig gondolt, és megfelelően testre szabott diﬀerenciált hatáskör-telepítésre, úgy valóban lehetne észszerűen koncentrálni az – anyagi, szellemi és szervezési
– erőt, viszont a mindennapi működés folyamatosságát
és zavartalanságát továbbra is garantálná a kistelepülési
önkormányzatok fenntartása.
A polgármesterek és képviselő-testületek díjazásának
megtakarításában rejlő anyagi előny nincs arányban,
az előzőekben jelzett szervező erő megmaradásához fűződő társadalmi érdekkel.
A települési önkormányzatok számának csökkentésére vonatkozó nyilvános javaslattól a közelmúltig a politikai pártok óvták magukat. A Bokros-csomag tizedik
évfordulójára szervezett konferencián Varga Mihály, volt
pénzügyminiszter kevesebb önkormányzatra vonatkozó
elszólása, és az arra reagáló Draskovics Tibor, jelenlegi
pénzügyminiszter kedvező válasza után mindegyik parlamenti politikai párt vezetése gyorsan elhatárolta magát
a felvetéstől, és hitet tett az önkormányzatok számának
megmaradása mellett.
Mit mondott
a Bokros-csomag tizedik évfordulóján
rendezett 2005. március 4-i konferencián
a volt és a jelenlegi pénzügyminiszter?
Varga Mihály: „Ami a kiadási oldalt illeti, és erről is hadd
beszéljünk, hiszen a kérdés erre vonatkozott, két területen
látok most olyan lépéseket, amelyeket talán most még el
lehetne kezdeni 2006-ig, egyik az államigazgatás… Másik
terület pedig az önkormányzati szféra, 3200 önkormányzat működik Magyarországon. Svédországban ez a szám
300 fölött van, Nagy Britanniában 600 fölött, tehát itt egy
kicsit szétaprózódott ez a rendszer itt szerintem valamilyen módon olyan átalakítást érdemes elindítani, amely
gazdasági szempontból koncentrálja az önkormányzatok erejét.”
Draskovics Tibor: „Nem is az egész beszélgetésre, hanem
arra szeretnék reﬂektálni, amit most Misi a végén mondott, mert a pillanat majdnem történelmi. Ha ezt tekinthetem úgy, hogy az ellenzék kész támogatni, ilyen irányú
– amiket most jeleztél – lépéseket, akkor ez egy történelmi
pillanat. Akkor itt a kezünkben a lehetőség, hogy a magyar
önkormányzati rendszer legnagyobb anomáliáját, hogy
a társadalmi értelembe vett önkormányzatiságot a gazdálkodási önkormányzatisággal összekevertük, azt kiküszöböljük, és ezzel óriási reformokat indíthatunk el. Én
anélkül, hogy erre külön felhatalmazásom lenne, itt most
mondom, és meggyőződésem, hogy bírom a kormány támogatását, holnap kezdünk el ilyen reformról tárgyalni.
Kétharmados törvény, csináljuk meg.”
Az ellentétes pártok önkormányzati szakpolitikusai
közül azonban sokan egyetértenek a pénzügyminiszterek

felvetésével, csak éppen félnek annak következményétől,
így (számukra is) marad a visszavonulás.
Lehetnek-e
a kistelepülési önkormányzatok
költségvetési infúzió nélkül életképesek?
Márpedig a probléma mielőbbi megoldást igényel, mert
a kistelepülések ellehetetlenülését számszerinti megmaradásuk és látszat-önkormányzatiságuk nem akadályozza
meg. A feladatok és hatáskörök és a hozzájuk szükséges
források áttekintése és újraosztása elkerülhetetlen, de
eközben valamennyi településen közös akarattal, s támogatással kell megteremteni az önkormányzás minimumfeltételeit. Annak reményében, hogy a majdani, megfelelő feladat- és munkamegosztás következtében egyre
több lesz az olyan kistelepülés, amelynek önkormányzata
költségvetési „infúzió” nélkül is életképes. És annak reményében, hogy kistelepülési polgármesterek se lesznek
csupán „kiabáló emberek”.
A magyar önkormányzati rendszer fejlődésének nem
a települési önkormányzatok számának sokasága az akadálya, hanem a feladatok és források nem megfelelő telepítése és az ésszerű együttműködés hiánya.
Zongor Gábor
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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AZ
ÖSSZEFOGÁS
panelprogramja
Az idei évben csaknem 8 milliárdos
keretből gazdálkodó panelprogram
az összefogás programja, hiszen a lakóközösségek minden forintja mellé az állam és az önkormányzat is
hozzáteszi a maga forintját, mondta
Kolber István tárca nélküli miniszter,
a lakásügy kormányzati felelőse egy
budapesti sajtótájékoztatón.
Az előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépületek felújításának támogatására a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet 2001. február 1-jétől
teremt lehetőséget. Ennek keretében
az épületek utólagos hőszigeteléséhez
és gépészeti rendszereinek energiatakarékos felújításához, korszerűsítéséhez lehet vissza nem térítendő állami
támogatásra pályázatot benyújtani.
Újabb fontos fejezet az immár ötödik esztendeje folyó panellakás-felújítási programban, hogy a napokban
ismét döntés született a pályázati támogatások odaítéléséről.
Amint az ismeretes, olyan lakóközösségek, illetve önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek a felújítási költségek egyharmadegyharmad részét állják. Ehhez teszi
hozzá az állam a maga egyharmadnyi
támogatását.
A kormányzati támogatás ezúttal
27 települést, illetve önkormányzatot
érint. Az önkormányzatok összesen
415 nyertes pályázatot nyújtottak be
panellakások korszerűsítésére, illetve
felújítására. Az állami hozzájárulás
ebben a körben 2 milliárd 613 millió
forint volt, ez a legmagasabb összeg
az utóbbi évekhez viszonyítva. Tavaly
1.1 milliárd jutott 5930 lakás felújítására, azt megelőzően 1,9 milliárd
14 ezer 292 lakásra. A kormányzati
hozzájárulás révén a mostani összegből csaknem 18 ezer panellakást korszerűsítése kezdődhet meg.
Az elnyert pályázati összegek alapján összeállított listát SzékesfehérÖ N K O R M Á N Y Z A T
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vár vezeti, amely 38 pályázattal 604
millió forintos állami támogatást
nyert. Ennek révén 2687 lakás felújítását kezdhetik meg ebben az évben.
A sajtótájékoztatón résztvevő Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár
polgármestere elmondta, hogy városukban sok nehézséget okoz a panelházak állapota, ezért óriási jelentőségűnek tartja az állami segítséget..
A második helyezett Pécs önkormányzata 87 pályázatára 303 millió
forint támogatást kapott, ebből csaknem háromezer lakás korszerűsítését
oldhatják meg.

Megkezdődött
a fészekrakás
Egy Győr környéki ﬁatal házaspár
írta alá az első Fészekrakó-szerződést, amelynek révén hamarosan
megvásárolhatják első otthonukat.
A hat piacvezető bankban a program első három hetében 9000 érdeklődő járt, s közülük 130 kötött
szerződést. A Fészekrakó ügyfélszolgálat adatai szerint három hét
alatt 950 állampolgár érdeklődött
személyesen és közel négyezer telefonon, emellett több mint ezer
e-mail is érkezett. A Fészekrakó
honlapon 72 ezer látogatást regisztráltak, ezen belül a leendő részletek
kiszámolásához használható hitelkalkulátort 68 ezer alkalommal
használták.

A Fészekrakó ügyfélszolgálatot személyesen a Bp. V. Dorottya u. 2.
alatt, telefonon a 1-441-1995 számon,
e-mailben a feszekrako@oleh.hu címen,
az interneten pedig a www.feszekrakoprogram.hu címen lehet megtalálni.

Egy fecskeház Tamásiban
Fecskeházat adott át lakóinak a Tolna megyei Tamásiban dr. Kolber István
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter. Ezzel a tízezres lélekszámú településen állami támogatással húsz ﬁatal család
kapott lehetőséget az önálló életvitelre.
A kormány bérlakásprogramja részeként kiírt pályázat révén az önkormányzat tulajdonában lévő, eredetileg bölcsődeként használt épületet alakították át kétszintesre, amelyben húsz garzonlakás kapott helyet. Az állam
kilencvenhárom és félmillió összegű vissza nem térítendő támogatással, a beruházás értékének csaknem hetven százalékával járult hozzá az egyenként
40 négyzetméternél nem nagyobb alapterületű lakások kialakításához.
A fecskeházakban olyan ﬁatal párok lelhetnek otthont, akik 35 év alattiak, kereső tevékenységet folytatnak, illetve felsőoktatási intézmény nappali
tagozatos hallgatói. Előírás továbbá az is, hogy az ilyen bérelhető garzonokhoz azok juthatnak hozzá, akik valamilyen lakáscélú előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek, de ez előírás alól a nappali tagozatos egyetemisták
és főiskolások kivételek.
A kisméretű, speciális bérlakások olyan, önálló otthon megteremtésére nem
képes ﬁataloknak lehet lakóhelyük, akiknek az otthonteremtésre később így
nagyobb lehetőségük nyílik, mintha albérletet ﬁzetnének.

25 milliárd forint
Az Európai Unió társﬁnanszírozásával az Európa Terv keretében megvalósuló Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 2004–2006 közötti időszakára rendelkezésre álló
107 milliárd forint összegű keretének mintegy negyedére már érvényes
szerződéssel rendelkeznek az első
nyertes pályázók.
Az összetett, esetenként több regionális szereplő érdekének összehangolását igénylő projektekre 1379 pályázatot nyújtottak be a pályázó önkormányzatok, intézmények és szervezetek 2004-ben. A formai és jogosultsági értékelés után 757 pályázatot fogadtak be a régiók, a mostanra
leszerződött projektek száma pedig
ötvenkilenc. Ennek nyomán országosan nyolc turisztikai, huszonkét
útfejlesztési, nyolc város-rehabilitációs, tizenhárom alapfokú oktatási intézmény-fejlesztési beruházás,
öt képzési és foglalkoztatási, valamint három képzést célzó, úgynevezett központi program megvalósítása kezdődött el mintegy 25 milliárd
forint értékben.
A rendszerben lévő további, már
értékelt és pozitív támogatási javaslatot kapott pályázatok szerződéskötéséhez a ROP Irányító Hatósága (IH)
folyamatosan adja ki a kötelezettségvállalásokat. Az egyes pályázati ablakok 2004. november 5-ei felfüggesz-

tésig beadott és a még régiós értékelési, illetve központi minőségbiztosítási fázisban lévő pályázatok végső
Döntés-előkészítő Bizottsági (DeB)
szakmai értékelése, majd a keretek
függvényében meghozott, IH általi
döntés meghoztalakor válik láthatóvá, hogy mekkora a beadott pályázatok összes támogatási igénye, mennyi
lesz a még rendelkezésre álló keret,
illetve milyen forrásátcsoportosítás
szükséges és lehetséges a pályázati
rendszeren belül a program pályázatainak ismételt meghirdetéséhez.
Tekintettel a pályázati ablakok
rendkívüli népszerűségére és a beérkezett munkák nagy számára, az IH
számításai szerint, 2005 őszére a leszerződött pályázatok a rendelkezésre álló hároméves teljes keretet lekötik majd.
A 2006-ig tartó program pénzeszközeit a pályázónak a szerződéskötéstől számított két éven belül kell felhasználniuk; ennyi ugyanis a projektek maximális megvalósítási és pénzügyi elszámolási ideje.
Azok a pályázók tehát, akikkel
2005-ben köttetik szerződés, 2007ig használhatják fel a támogatást,
a 2006-ban szerződők pedig 2008-ig.
Ezért valószínűsíthető, hogy a programban rendelkezésre álló forrást
Magyarország teljes egészében felhasználja majd.

Százmilliók a Tisza-tóra

A kiskörei polgármesteri hivatalban Szegvári Péter, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke és Herbály Imre, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke sajtótájékoztató keretében február 23-án írta alá Tisza-tó
fejlesztésének 100 millió forintos támogatásáról szóló megállapodást. A fejlesztési támogatás révén folytatódhat a Tisza-tavi üdülőkörzet összehangolt
turisztikai fejlesztése. A 100 millió forintos támogatás felhasználására pályázatokat írnak ki. A térség a turisztikai célelőirányzatból várhatóan még
az idén további 200 millió forint támogatáshoz jut.

A kosárfülű híd

Miután tavaly ősszel (az akkori) gazdasági és közlekedési miniszter és Kálmán András, Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere részvételével Dunaújvárosban
ünnepélyesen aláírták a mintegy 53,6 milliárd forintból,
az M8-as autópálya részeként megvalósuló dunaújvárosi
Duna-híd és a beruházáshoz csatlakozó úthálózat kivitelezési szerződését, a hídnak s az útszakasznak az autópályákra vonatkozó kormányhatározat szerint 2006 végéig
kell elkészülnie. Bodnár Zoltán, a beruházást irányító
Nemzeti Autópálya Rt. elnök-vezérigazgatója szerint erre minden esély megvan, ha az augusztusi kis víz idején
megkezdődik a kivitelezés. A híd közvetlen összeköttetést teremt majd a közép-dunántúli és az alföldi régiók
között. Jelentőségét növeli, hogy alapvetően eltérő gazdasági jellegű (ipari, illetve mezőgazdasági) területeket
kapcsol össze. A Duna medrét 307,8 méter fesztávolságú
nyílással hidalja át. Az úgynevezett „kosárfül” ívekre kábelekkel függesztik fel az acélgerendákat. Ezt a szerkezettípust az elmúlt évtizedekben a világ hídépítésének
élvonalába tartozó országaiban előszeretettel alkalmazzák, mivel a szerkezettípus dinamikai és stabilitási tulajdonságai rendkívül jók. Magyarországon ez lesz az első
ilyen szerkezeti kialakítású híd. A méretei impozánsak.
Az áthidaló ívek magassága a keresztgerendák tengelyétől számítva 48 méter, a híd szélessége a konzolokra szerelt gyalogjárdával, illetve kerékpárúttal együtt 41 méter,
tömege pedig több, mint hétezer tonna lesz. A hídpilléreket cölöp-alapokra építik. A 387 változó hosszúságú vasbeton cölöp mindegyike csaknem másfél méter átmérőjű,
és körülbelül húsz méter mélyre fúrják őket a folyó medrébe. A cölöpök felső végeit egy cölöpfej fogja össze. Erre kerül rá maga a pillér. A dunaújvárosi hídnál nemcsak
a kosárfül- kialakítás (a két hatalmas tartóív egymás felé dől, amiként egy kosár fülét összefogja a kosarat tartó
kéz) a különlegesség, hanem a szerkezeti rendszer egésze.
A szerkezeti elemek (a pályaszerkezet szélén levő merevítő tartók) egymást segítve veszik fel a terhet, és kábeleken
keresztül továbbítják az ívekhez. A mederhidat a Duna bal
partján (Dunavecsénél) lévő szerelő jármon fogják összeállítani, majd egy darabban beúsztatni, és az addigra már
elkészülő pillérekre elhelyezni. Ezt a helyszínre szállítási
technológiát már korábban is alkalmazták hazánkban,
többek között az Esztergom–Párkányi Duna-híd építése
során, de ilyen nagy tömegű (7341 tonna) szerkezetet még
soha nem mozgattak meg.
A Települési Önkormányzatok
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három bizakodik, négy reménykedik, három kiesett

VÁROSOK A VÁRTÁN
Az Európa kulturális fővárosa 2010 címre aspiráló tizenegy városból hét jutott tovább a kiírás második fordulójába: Eger, Miskolc és Pécs pályázatát egyhangúlag, Budapest, Debrecen, Győr és Sopron beadványát egyszerű
szótöbbséggel támogatta a szaktárca által felkért héttagú
bírálóbizottság (tagjai: Bán Ferenc építész, dr. Garamhegyi Ábel, a gazdasági tárca helyettes államtitkára, dr.
Mesterházy Balázs miniszteri biztos, Mizsei Zsuzsanna közgazdász, dr. Schneider Márta, az NKÖM helyettes államtitkára, dr. Somogyi Zoltán, a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke és Tamás Pál szociológus). Bozóki
András kulturális miniszter változtatás nélkül hagyta
jóvá a bizottság döntését, hangsúlyozván, hogy ennek
a versenynek csak nyertesei vannak, mert az elképzelések a következő nemzeti fejlesztési terv pillérei lehetnek.
A cím elnyerésére kiírt pályázat második fordulójára
augusztus közepéig jelentkezhetnek a továbbjutók. Nekik megvalósíthatósági tanulmányokat kell benyújtani,
hogy a projektek bekerülhessenek a 2007–2013 közötti
fejlesztések közé. A pályázatok benyújtásának határideje
augusztus 17., a győztest a tervek szerint október 23-án
nevezik meg. A címet elnyerő város egymillió euró támogatást kap Brüsszeltől, de ennél lényegesebb, hogy további
uniós forrásokra is pályázzanak a szervezők. A második
forduló bírálati szakaszában a kibővített bíráló bizottság szakmai ajánlást ad a kulturális miniszternek a cím
odaítélésére alkalmasnak ítélt városra vagy városokra.
Szakmai döntésében a bíráló bizottság indokolt esetben
több város pályázatát is ajánlhatja a szakminiszternek.
A szakmai bírálati szakaszt követően a kulturális miniszter javaslatot tesz a kormánynak, amely a szakminiszter
javaslata alapján még 2005-ben dönt a cím nyerteséről,
s továbbítja a kiválasztott város pályázatát az Európai
Unió illetékes szervezeteinek.

Ki lesz a befutó?
Mesterházy Balázs, a program miniszteri biztosa az eredmény ismertetésekor elmondta, hogy kulturális alapú
városfejlesztési terveket kértek, és azt várták el, hogy
a pályázók ne csak egy évre koncentráljanak. Szerinte
szó nincs arról, hogy az első forduló eredménye bármire garancia lenne, tehát a hét város közül még bármelyik
befutó lehet. A mi tippünk – a pályázatok és a bizottsági vélemény ismeretében –, hogy Eger lesz az. Meglehet,
hogy nem válik be a jóslatunk, de a pályázat készítőinek nevét már most nyilvánosságra hozzuk. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Idegenforgalmi
és Kulturális Irodájának munkatársainak nevét (Protovinné Zsilinszky Erzsébet irodavezető, Agyagási Dezső
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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kulturális referens, dr. Bánhidy Péterné idegenforgalmi
referens, Dudás Tamás idegenforgalmi referens, Hódosi
Lajosné idegenforgalmi referens, Orosz Helga kulturális
referens, Tietze Nándor Pál idegenforgalmi referens, Törőcsik Gábor nemzetközi referens), a pályamunka megfogalmazójának nevét (Kácsor Zsolt újságíró), az arculatot kialakítók nevét (Leo Burnett Budapest Kft., Stangáné Csonka Erzsébet, Szélrózsa Bt.) és a logótervező nevét
(Majoros László).

Az indoklásból
Az első forduló eredményének részletes indoklása szerint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004.
október 7-én közzétett nyílt pályázati felhívására beérkezett pályázatok mindegyike megfelelt az adatszolgáltatási
és formai követelményeknek. A pályázatok készítői láthatólag nagy energiákat mozgósítottak a kulturális alapú
fejlesztésekkel kapcsolatos tervek kidolgozása érdekében:
az egyes pályázati munkák közül majd valamennyi tartalmaz olyan, egyenként is megvalósításra érdemes kezdeményezést és tervet, amely az átfogó fejlesztési tervekkel
összehangolva alkalmas lehet az adott városban meglévő
kulturális alapszolgáltatások szélesítésére és a kulturális
közélet gazdagítására. A pályázatok döntő többsége valóban közép- és hosszú távú elképzelésekre alapozott munkának tekinthető, amelyek centrumában nem egyszerűen
a 2010-es év programlehetőségei, hanem a város arculatának átfogalmazására való törekvések állnak.
A bírálóbizottság tagjai mindazonáltal egyetértettek
abban, hogy a legtöbb pályamunkából hiányzik az átgondolt, a város sajátosságaiból és a 21. század új technológiai paradigmájának követelményrendszeréből egyszerre
adódó egységes jövőkép, vízió, alapkoncepció. A legtöbb
pályamunkában egyelőre csak kevéssé látszanak a nemzetközi érdekeltség (és érdekesség) irányából megfogalmazódó törekvések. A bírálóbizottság tagjai a lokális
szellemi elit és érdekcsoportok bevonása mellett kevéssé
érzékelték a kulturális közgondolkodás szélesebb (adott
esetben a lokalitástól eloldódó) spektrumának a formalitáson túlmutató, tényleges bevonását.
A bizottság szerint az egyhangúlag továbbjuttatott városok pályázatai alkalmat adhatnak arra, hogy a város
produktív módon értelmezze újra önmagát Európa egészének ﬁgyelembevételével is.
Pécs esetében ilyen a „Balkán kapuja”-tematika és egyáltalában a kelet-nyugat, észak-dél relációban mutatkozó
centrális-közvetítői jelleg.
Eger termékeny módon képes önmagát a fent-lent, kívül-belül, láthatóság és láthatatlanság oppozicionális ke-

FÕ-VÁROSOK

A Kulturális Miniszterek Tanácsa 1985 júniusában a fenti idézet szellemében indította el az akkor még Európa
Kulturális Városa címet viselő programot, Melina Mercouri akkori görög kultuszminiszter kezdeményezésére. A projekt a célok megvalósulását tekintve rövidesen
a legsikeresebb és leghatékonyabb programok egyikének
bizonyult. A sorozat nemcsak beváltotta a hozzáfűzött
reményeket, hanem az európai polgárok egyik kedvenc
programjává vált, és mint ilyen – legsikeresebb megvalósulásait tartva persze szem előtt – nagymértékű gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődést indított el az adott
városban, s az érintett régió egészében is. A történet
kezdetén, 1983-ban az akkori görög kultuszminiszter
Athénba hívta a Európai Közösség kultuszminisztereit,
hogy hangot adjon azon véleményének, miszerint a kultúra nem kapja meg az őt megillető tiszteletet és odaﬁgyelést. Kifejtette, hogy a művészeteknek és a kulturális
szektorban tevékenykedő embereknek ugyanúgy jelen
kellene lenniük a közszférában, ahogyan a gazdasággal
foglalkozóknak a gazdaságban, a politikusoknak a politikában. Az Európa Kulturális Fővárosa-akció gondolatát a görög színész- és politikusnő e találkozón terjesztette az illetékes miniszterek elé, s meggyőzte kollegáit

rete, azaz végső soron a határ (végvár), a kapocs, az öszszekötöttség és az elválasztottság problematikája mentén
(újra)értelmezni.
Miskolc pedig egységesként képes kulturális alapú önátfogalmazási kísérletét megjeleníteni.
Mindemellett még ezekben a pályázatokban sem elégséges az adott alapkoncepció kidolgozottsága.
A többi pályázatból – a győri pályázat kivételével,
amelyben a kultúrának a közlekedéssel és a technológiával való egységbe szervezése valóban termékeny értelmezési keretnek tekinthető – voltaképpen hiányzik
a gondolkodás egészét átfogó és a projektelemek egymásra épülését meghatározó koncepcionális alapszerkezet, még jobb esetben is csak egy-egy központi tematika
vagy metaforika esetleges retorikai működtetése kelti
a koncepció látszatát.
A koncepcionális keretek kidolgozásának hiányát nem
helyettesítheti az egyes folyamatban lévő vagy tervezett
beruházásoknak, ötleteknek, terveknek az egymásra
halmozása, a második fordulóban is folytatni kell az első fordulóban gyakran ígéretesnek nevezhető koncepcionális munkát.
A pályázatok egyértelmű erőssége a fejlesztéspolitikai
irányultság megértésében és működtetésében áll, azaz
a pályázók nagy része valóban városa kulturális alapú
középtávú városfejlesztési tervét vagy annak kezdeményét juttatta el a pályázat kiírójához.
A tovább nem juttatott pályázatokból az egységes, európai mércével mérve is jelentős eseménysorozat átfogására képes alapkoncepció hiányzik.
Annak ellenére, hogy Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét és Kaposvár esetében is nemes és értékes hagyo-

az európai városok kulturális és művészeti sokszínűségét, közös kulturális örökségük és ezek kreatív erejét demonstrálni hivatott programsorozat céljának fontosságáról. Melina Mercouri javaslata alapján a tanács 1985.
június 13-án fogadta el a programtervezetet.
Európa Kulturális Fővárosai időrendben: 1985 Athén,
1986 Firenze, 1987 Amszterdam, 1988 Berlin, 1989 Párizs, 1990 Glasgow, 1991 Dublin, 1992 Madrid, 1993
Antwerpen, 1994 Lisszabon, 1995 Luxembourg, 1996
Koppenhága, 1997 Theszaloniki, 1998 Stockholm, 1999
Weimar, 2000 Avignon, Bergen, Bologna, Brüsszel, Helsinki, Krakkó, Reykjavík, Prága, Santiago de Compostela, 2001 Porto, Rotterdam, 2002 Bruges, Salamanca,
2003 Graz, 2004 Genova, Lille.
Az elkövetkező években a lista az alábbi országok városaival bővül: 2005 Írország, 2006 Görögország, 2007
Luxemburg, 2008 Egyesült Királyság, 2009 Ausztria és
Litvánia, 2010 Németország és Magyarország, 2011 Finnország és Észtország, 2012 Portugália és Szlovénia, 2013
Franciaország és Szlovákia, 2014 Svédország és Lettország, 2015 Belgium és Csehország, 2016 Spanyolország
és Lengyelország, 2017 Dánia és Ciprus, 2018 Hollandia
és Málta, 2019 Olaszország.

mányok középpontba állításáról van szó, az Európai Unió
és a pályázat kiírója által meghatározott komplex fejlesztés- és társadalompolitikai elvárásrendszer egészéhez képest a meglévő hagyományok bemutatása nem
elégséges.

Eger
Az egri pályázat talán valamennyi közül a legkidolgozottabb. Az építészeti megoldások a többi pályázatéhoz
viszonyítva átgondoltak, és látszik, hogy milyen egységes irányba mutatnak az egyes projekt-tervek. Az egri
pályázat hatékony módon képes ötvözni a meglévő kulturális és turisztikai adottságokat a vizuális és technológiai régióközpontként való megjelenés új irányaival
és igényével. Érzékelhető törekvés egy ﬁatalos, dinamikus, a város térszerkezetét is megváltoztatni képes kulturális önértelmezésre. A részletes városrendezési tervek, amelyek bár nem tekinthetőek kizárólag kulturális
kérdésnek, kétségtelenül a városban élhető élet pozitív
alakítását és a város fejlesztését célozzák, a pályázati kiírással teljes összhangban. Eger városa fejenként hatszor
annyit fordít saját forrásaiból kultúrára, mint amennyit
ugyanerre a központi támogatásokból költ, azaz a város
kultúra iránti elhivatottsága a tényleges működés szintjén is valószínűsíthető.

Miskolc
A miskolci pályázat elsősorban azzal, a mindent átfogó
és ennyiben a pályázati kiírás lényegét talán leginkább
eltaláló elképzeléssel tűnik ki a többi pályázat közül. Felismeri, hogy a város arculatának a 20. század második
felében mutatkozó irányított és a saját hagyományokhoz
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való viszony tekintetében minden bizonnyal szerencsétlenül egyoldalú alakítása az alapkódok tekintetében kulturális természetű, azaz a nem kívánt folyamat(ok) kulturális téren, a kulturális szektor segítségével fordítható(ak) vissza. A miskolci pályázat minden eleméből (még
az olykori kidolgozatlanság ellenére is) sugárzik a város
arculatának átalakítására való törekvés és az a felismerés,
hogy ez elsősorban úgy érhető el, ha megváltozik a városban élők viszonya saját lakóhelyükhöz. Kiemelt fontosságú a bizottság szerint a város utóbbi néhány évben
elért látványos kulturális fejlődése, a kiemelkedő kulturális pályázati aktivitás és az a tény, hogy a pályázat több
olyan projektet tartalmaz, amely a városszerkezet átalakításával természeti és köztereket rehabilitál, ad vissza
mindennapi használatra a város lakóinak.

Pécs
A pécsi pályázat készítői rendkívül szerencsés módon ismerték fel a város saját, földrajzi helyzetéből adódó geopolitikai és kulturális jelentőségét. Az öt időréteg gondolata plauzibilis módon illeszkedik a város saját adottságaihoz és az öt koncepcionális alappillér mindegyike
érzékeny módon kapcsolódik a pályázati kiírás prioritásaihoz. A koncepcionalitás talán ebben a pályamunkában a legerősebb. Ezen túl különös erénye a pályázatnak,
hogy fokozott mértékben készül az ipari örökség kulturális, turisztikai célú újrafunkcionalizálásra és kiemelt
gondot fordít az ún. felvezető évek (2006–2009) tematikai kidolgozására. A pécsi pályázatban a legnyilvánvalóbb az európai kontextus gondolatának megfogalmazása és felismerése.

Budapest
A budapesti pályázat esetében kitűnőek a város infrastrukturális fejlettségére, az értelmiségi elit aktivitására és koncentráltságára építő, különös potenciált sejtető
egyes, önmagukban is jelentős kulturális és turisztikai
erőt képező projekt-tervek. A tematikus keret kidolgozatlansága ellenére is van a város pályázatában olyan
vezérfonal, amely világossá teszi, hogy a város merre kíván haladni és amely további kidolgozásra érdemes. Hiányzik azonban az átfogó, tényleges koncepció, a víz-tematika mint ötlet egy ekkora program átfogásához nem
elégséges és nem is tekinthető olyan speciﬁkus elemnek,
amely Budapestet jól megkülönböztetné más európai
városoktól. Hiányolható egyben a kulturális fejlesztések
megfelelő – egy ekkora város esetében szükséges – koncentráltsága, a bírálóbizottságot a pályázat nem győzte
meg egyértelműen arról, hogy az Európa Kulturális Fővárosa-akció látszódna és maradandó nyomokat hagyna
a városon, a legszebb ötletek egy része a pályázati felhívástól függetlenül is szerepel a város középtávú fejlesztési elképzelései között.

Debrecen
A debreceni pályázat bár nagy energiákat fordít a város
kulturális öröksége megismertetésének szélesítésére,
a bírálóbizottság hiányolta azt az alapkoncepciót, amely
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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az egyes projekt-ötleteket hatékonyan tematizálná, ennek
hiányában pedig túlzottan eluralkodik a pályázaton egyfajta ötletbörze-jelleg. A koncepcionális gondolkodás hiányának következménye az is, hogy kétségessé válik a város kulturális identitásának a 21. század kontextusában
való sikeres megfogalmazása vagy újrafogalmazása. A bírálóbizottság véleménye szerint az egyes – több esetben
kiváló – ötletek felfűzése esetén jelentős kulturális potenciállal kecsegtető pályázati munkát lehetne létrehozni
a meglévő anyagból, és a város geopolitikai helyzete is kitüntetett jelentőségűvé teheti a város pályázatát.

Gyõr
A győri pályázat a koncepcionalitás és az innovativitás tekintetében nyújtja a legkiválóbbat: példásan széles kultúra-fogalommal dolgozik, dinamikus, ﬁatalos projekt-ötletei ígéretesek. A pályázati anyag jelen fázisában azonban
túlzottan programorientált (találkozók, fesztiválok stb.),
az egyes nagyprojektek és fenntartható módon működtethető fejlesztések kidolgozottsági foka viszonylag alacsony. Pozitívum viszont a technológiai és média-irányultságú projekt-elképzelések hangsúlyos szerepe.

Sopron
A soproni pályázatból is hiányzik a markáns alapkoncepció, bár a képet árnyalja, hogy a város egymástól jól
elhatárolható és sokrétű tematikai elemrendszert (Liszt,
Fertőd mint világörökség, turisztikai potenciál, politikai-történelmi jelentőség [Piknik]) jelenít meg pályázatában. Amely a jelen fázisában talán túlzottan fesztiválés programközpontú, előnye azonban az a törekvés, hogy
az ország kulturális élete és európai híre szempontjából
kiemelt jelentőségű kulturális hagyományt teremtsen,
vagy sokkal inkább szerezzen vissza (Liszt-kultusz). Rokonszenves a pályázati munka dinamikus, ﬁatalos jellege, valamint az az elgondolás, hogy kulturális szempontból kiemelt érzékenységű elhelyezkedéséből próbál meg
hosszú távú tőkét kovácsolni.

Székesfehérvár
A székesfehérvári pályázat szakmailag, nyelvileg és nyomdailag is kifogásolható, az innovatív kulturális projektek,
a kulturális alapszolgáltatások szélesítését szolgáló fejlesztések, az átfogó, kulturális alapú városfejlesztésre
vonatkozó tervek és a város kiváló földrajzi-infrastrukturális adottságaiból nyerhető regionális erő felmutatásának semmi nyoma.

Veszprém
A veszprémi pályázat bár a fehérvárinál jelentősebb regionális igénnyel lép fel, az anyag központi fejlesztési
elemei nagyon nagy részben közlekedés-fejlesztési jellegűek, az olyan ígéretesen hangzó „vállalások” pedig,
mint amilyen például a Dubniczay Ház „képzőművészeti kiállítóhellyé alakításával létrehozott turisztikai
attrakciója”, pusztán csak az általánosság szintjén mozgó megfogalmazásokat takarnak (pl.: „kulturális, képzőművészeti rendezvények megrendezése”, „hiánypótló

közösségi funkciókat [lát el], erősítve a város kulturális
arculatát”, stb). A bírálóbizottság szerint bár a turizmus
kiemelt részét képezi a Kulturális Főváros-év lehetőségrendszerének, a veszprémi pályázatban a kulturális
és kreatív szektor egyéb mezőinek teljesítményéhez képest túl nagy súllyal bírnak a turizmus-orientált elképzelések. Az anyanyelv sajátosságára épülő elképzelés méltánylandó és támogatandó, de a pályázat egyrészről nem
fektet energiát arra, hogy az, a magyar szempontból különösen érzékeny terület, ami nyelvi izolációnak nevezhető, miképpen lenne európai méretekben fellazítható,
másrészről a projekt volumene – a jelenleg kifejtett formában – önmagában még nem lép túl egy néhány hetes
rendezvénysorozat keretein. A pályázat egyébként is általában fesztivál-jellegű elképzelésekkel dolgozik (verbál-túrák, irodalmi esték, találkozók, előadások, konferenciák, stb.). A pályázati kiírás ennél komplexebb, maradandóbb projekt-teveket (is) kért, nem beszélve arról,
hogy a pályázaton induló városok fesztivál-szervezés terén már az Európa Kulturális Fővárosa-cím nélkül is hagyományosan erősek.

Kecskemét
A kecskeméti pályázatára is érvényesek azok a meglátások, amMelyek a tovább nem juttatandó pályázatokra
általában. A Kodály-örökség felbecsülhetetlen értékű hagyománya önmagában, más, jelentősebb kulcsprojektek
nélkül nem elégséges egy 12 hónapon át tartó programsorozat „kitartására”. A pályázati kiírás és az uniós elvek
sokkal komplexebb fejlesztési elképzeléseket vártak a pályázóktól, a meglévő értékek bemutatása pedig önmagában támogatott, amennyiben a pályázat azt is világossá
teszi, hogy azt hogyan igyekszik európai kontextusban
megjeleníteni, kommunikálni és megújítani.

Kaposvár
A kaposvári pályázat esetében szintén kívánnivalót hagy
maga után a pályázati kiírás komplex feladat-rendszerének felmérése és az annak való megfelelés. A pályázatban
több, önmagában véve ötletes és támogatásra méltó elképzelés szerepel (Európavár, Desedai Pihenőpark), azonban
a pályázatnak – felmérve mintegy saját hiányosságait
– tartalmaznia kellett volna azokat az infrastruktúrafejlesztési és kommunikációs terveket, amelyek a megközelíthetőségi szempontok felől mutatkozó hátrányok
kompenzálására alkalmasak. A pályázat alapüzenete tekintetében is több kérdés merült fel a bíráló bizottság
tagjaiban, a szabadság eszméjének középpontba helyezése önmagában ugyanis valószínűleg nem bír jelentősebb
kulturális mozgósító erővel, hiszen európai alapértékként
az leginkább alapvetés, és tradícióját tekintve semmivel
nem köthető jobban Kaposvár régiójához, mint általában más unióbeli országok egy-egy régiójához, azaz csak
kevéssé régió-speciﬁkus. Ha ehhez hozzávesszük, hogy
a szabadság tematizálása társadalomtörténetileg már
nagy hagyományokkal rendelkezik Európában, nem látható a központi elgondolás mögött rejlő és egyfajta regionális központi szerep kialakítását valószínűsítő erő.

Városok és régiók csúcstalálkozója*

Európa
decentralizációjáról
a lengyelországi
Wroclawban
A Régiók Bizottsága Wroclaw városával közösen 2005 május 19-én és
20-án csúcstalálkozót rendez a városok és régiók számára. Több,
mint ötszáz résztvevő, közöttük háromszáz régió-elnök, nagyvárosi
polgármester, regionális parlamenti elnök, helyi és regionális önkormányzatok európai és nemzeti szövetségeinek elnökei, és így tovább,
utaznak 2005. május 19–20-án
Wroclawba. A rendezvény székhelyeként azért esett a választás a történelmi múltú és dinamikus városra, mert az – Peter Straub, a Régiók
Bizottsága elnökének szavai szerint
– olyan szimbóluma egy jövőorientált Európának, amely átvészelte
a múlt konﬂiktusait és gyújtópontjává vált egy nyitottságot és toleranciát sugárzó, a fenntartható integrációt célzó gondolatnak, amely
a szolidaritást, a békét és a jólétet
testesíti meg.
A csúcstalálkozó alkalmat ad
majd a városoknak és a régióknak
arra, hogy ismét világosan és hangsúlyozottan kifejezésre juttathassák, miért is van szüksége Európának az Alkotmányra, arra, hogy
a Régiók Bizottságának a szubszidiaritás valóra váltása érdekében új
jogosítványai legyenek. Emellett lehetővé válik a városok és községek
számára, hogy kikényszerítsék véleményük meghallgatását az Európai Unió jövőjének pénzügyi vonat*Az Osztrák Községszövetség KOMMUNAL című
hivatalos lapja idei februári számában megjelent
tájékoztatót dr. Csalótzky György, a TÖOSZ nemzetközi szakértőjének fordítása alapján ismertetjük
A tájékoztatót az Európai Unió Régiók Bizottsága
állította össze és engedélyezte annak közzétételét.
E szervezetnél lehet a wroclawi csúcsértekezletről
bővebb információt szerezni. (Levélcim: Rue Belliard 101, B-l040 BRUXELLES. Tel: 0032/2/282 2211,
Fax: 0032/2/282 2325, Web: www.cor.eu.int)

kozásairól. A résztvevő szervezeteknek – mint az európai gazdasági lét életelxírének – módjuk nyílik
véleményt nyilvánítani a lisszaboni
EU-Csúcs által megjelölt fejlesztési célok gyakorlatias megközelítésű
megvalósításáról.
A vendéglátó város polgármesterét – tekintettel arra, hogy országuk
mindössze egy évvel a belépés után
részese lehet az európai egység formálásának – nagy megelégedettség
és büszkeség tölti el. A polgármester
azt a döntést, hogy a csúcstalálkozó Lengyelországban legyen, az új
EU-tagországok irányában tanúsított szimbolikus gesztusnak tekinti.
Mivel a találkozó kiváló alkalmat
kínál a résztvevőknek egymás jobb
megismerésére, roppant találónak
tartotta saját városának mottóját
erre a rendezvényre is: „Wroclaw
az egymásra találás színtere”.
A decentralizáció és annak gyakorlati végrehajtása lesz a csúcsértekezlet uralkodó témája. Annak
érdekében, hogy részletekig menő
véleménycserére kerülhessen sor,
a Régiók Bizottsága három vitafórumot rendez, az alábbi kérdéskörökben:
• decentralizáció és demokrácia,
• decentralizáció és versenyképesség,
• decentralizáció és összetartás
(kohézió).
A csúcstalálkozótól a polgármesterek és a régiók vezetői várhatóan
világos üzenetet kapnak majd, aminek lényege, hogy a decentralizáció
az a kipróbált út, amely az Európai
Uniót saját városainak és régióinak
polgáraihoz közelebb tudja hozni.
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Egy uniós program célja, hogy az európai politikának az Európai Unió állampolgárai ne tárgyai, hanem alanyai legyenek. A program részleteiről nemrégiben Brüsszelben tárgyaltak az érdekeltek.

AZ EURÓPAI UNIÓ ARANY CSILLAGOK KITÜNTETÉSÉT KAPTA MEG
SZIGETSZENTMIKLÓS ÉS KISKUNFÉLEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA
A 2007 januárjától induló Aktív Európai
Állampolgárság Program részleteiről folytattak eszmecserét február elején Brüsszelben az európai és nemzeti delegáltak mellett az Európai Bizottság oktatási és kulturális főigazgatósága által meghívott szervezetek (helyi szintű non-proﬁt szervezetek,
szakszervezetek, önkormányzatok, önkormányzati szövetségek stb.) képviselői. A tanácskozáson a magyarországi önkormányzati szövetségek közül a TÖOSZ képviseltette magát Krausz Veronika nemzetközi
titkár személyében. Ezen a fórumon adták
át az európai integráció sikeréhez, illetve
az európai polgárság fogalmának tudatosítási folyamatához – testvérvárosi kapcsolataik révén – hozzájáruló települési önkormányzatok számára megítélt „Golden Stars
Awards” (Arany Csillagok Kitüntetés) elnevezésű díjat, amelyben a magyarországi
pályázók közül – tavalyi projektje alapján
– Szigetszentmiklós és Kiskunfélegyháza
önkormányzata részesült.
A fórum résztvevői az Aktív Európai Állampolgárság Programnak
• a testvérvárosi kapcsolatokat és aktív polgárságot;
• az általános európai érdekeket szolgáló
’think tanks’-et (ötletközpontokat);
• a civil szervezetek által szervezett, európai dimenziójú projekteket támogató részét
vitatták meg.
A rendezvényt Ján Figel, az Európai Unió
oktatásért, képzésért, kultúráért és többnyelvűségért felelős biztosa nyitotta meg,
aki a három fő prioritás (jólét, szolidaritás
és biztonság) jegyében arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenekelőtt új együttműÖ N K O R M Á N Y Z A T
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ködési formákat kell kidolgozni az európai
állampolgárokat közelebbről ismerő szervezetekkel. A nyitó szekcióban felszólaló politikusok – akik által gyakorlatilag az öszszes uniós intézmény képviseltette magát
– hangsúlyozták, hogy a lisszaboni célok
megvalósulása és a hasonló közösségi programok hitelességének megőrzése érdekében
a társadalom minden rétegét, korra és nemre való tekintet nélkül meg kell szólítani, arra törekedvén, hogy az európai állampolgár
ne csak tárgya, hanem alanya legyen az európai politikának. Mivel az állampolgárok
aktív részvételét nem lehet elefántcsont-toronyból hozott döntésekkel segíteni, az átláthatóság növelése és konzultációk szervezése révén egyre inkább be kell vonni őket
a döntés-előkészítő folyamatokba. Pascal
Lamy, volt európai biztos arról beszélt, hogy
az állampolgárok bizalmát ma már a média
révén kevésbé, sokkal inkább a civil szervezetek által lehet elnyerni, amelyeket – mint
a fokozottabb információ-áramlás, s az innovatív sokféleség letéteményeseit – több
forrásban kellene részesíteni.
Az eddigi programﬁnanszírozás tapasztalatai alapján a tanácskozáson résztvevő érdekeltek a bürokratikus elszámolási
rendszerek egyszerűsítését, a hosszú távú
programok és a folyamatosság ösztönzését, az európai identitást és összetartozást
népszerűsítő oktatás és képzés fejlesztését,
a „think tank” szervezetek („ötlet-központok”) hálózatának kialakítását, az innováció segítését, az európai eszmét magukénak
valló ﬁatalok szervezeteinek, illetve a testvérváros-program hathatósabb támogatását
szorgalmazták.

A Települési Önkormányzatok
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A konzultáción Jeremy Smith, a CEMR
főtitkára, Sandra Ceciarini, a testvérvárosi
kapcsolatokért felelős CEMR-szekció vezetője, továbbá az önkormányzati szövetségek, valamint a testvérvárosi kapcsolatokban érdekelt települési önkormányzatok jelenlévő képviselői a program részét képező
testvérvárosi kapcsolatokat érintő támogatási rendszer alakításáról fogalmazták meg
álláspontjukat.
Az e témában felszólalók egyetértettek
abban, hogy a testvérvárosi programot folytatni kell, s hogy az önkormányzatoknak,
mint a polgársághoz legközelebb álló szintnek a testvérvárosi projektekbe való bevonása az Aktív Európai Állampolgárság Programnak különleges dimenziót kölcsönöz,
s ezért a programnak ezt a részét nem szabad beolvasztani a civil szervezetek, illetve
ötlet-központok számára létrehozott támogatási rendszerek támogatását célzó másik
két programrészbe. Az egyes projekteket
finanszírozó támogatási rendszer mellett
több éves programokat támogató ﬁnanszírozási rendszereket is javasoltak kialakítani. A felszólalók egyetértettek abban, hogy
a szomszédos nem európai uniós országok,
illetve a mediterrán régió országai is részt
vehessenek a programban.
Az olaszországi Specchia város önkormányzatának kezdeményezésére testvérvárosai – a lengyelországi Busko Zdrój, a ﬁnnországi Haukpudas, a németországi Stenheim és magyarországi Szigetszentmiklós
– képviselőinek részvételével az alternatív
energia, a környezetvédelem és a biomezőgazdaság témakörében szakértők közreműködésével tartott konferencián a testvérvárosi kapcsolatok jövőjéről esett szó.
A németországi Braunfels város önkormányzata által szervezett, az Európai Konvent – a lakosság aktív közreműködése Európa jövőjében című fórumon a regionális, országos, és európai uniós döntéshozók
mellett ugyancsak a testvérvárosok – a franciaországi Bagnols sur Cèze, a spanyolországi Carcaixent, a belgiumi Eeklo, az olaszországi Feltre, az Egyesült Királyság-beli
Newbury, a romániai Korond és a magyarországi Kiskunfélegyháza – főként ﬁatal
képviselői vettek részt. A találkozó fő témája az volt, hogy az Európai Unió jövőjének
formálásában a lakosságnak milyen szerepe
lehet. A megbeszélések alapjául egy kutatás
szolgált, amely az unió bővítésére és az Európai Unió Alkotmányára vonatkozó kérdésekre adott válaszokkal ismertette meg
a résztvevőket.

VERSENYFELHÍVÁS

sítése, fenntartása, kulturált egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek,
intézmények virágosítása, továbbá a település műemlékeinek, épületeinek turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése és a parlagfű irtása. A résztvevők
– települések önkormányzata, lakossága,
civil szervezetei, intézményei, vállalkozásai – szépítő munkájukkal javítják településük, s az ország jó hírét, az ott élők életminőségét, segítik a kultúra, a turizmus,
az EU-kapcsolatok fejlődését, a közízlés, az
igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös
értékek védelmét és növelését. A fentieken
túl 2005-ös cél a határátkelőhelyek esztétikusabb megjelenítése, továbbá a fogyatékossággal élők intézeteinek emberhez méltó kialakítása.
A Szervező Bizottság a verseny követelményeit (amelyek alapján elbírálják, s dí-



A Belügyminisztérium, a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási
Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a Miniszterelnöki Hivatal,
Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Turizmus Rt., a Magyar Turisztikai Hivatal, mint a verseny kiírói – az Országgyűlés
önkormányzati bizottsága, az Országgyűlés
környezetvédelmi bizottsága, a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség, a Balaton
Alapítvány, a Balaton Szövetség, a Kertbarát
Magazin, a Kerti Kalendárium, a Kertészek
és Kertbarátok Országos Szövetsége, a Város és Faluvédők Szövetsége, a Nagyváthy
János Gazdaképző Egyesület, a KITE Rt.,
a MAKEOSZ, a MAKETÁSZ, a Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány, valamint a
TÖOSZ és az ÖNkormányzat című folyóirat támogatásával – meghirdetik a Virágos
Magyarországért virágosítási, parkosítási és
környezetszépítő versenyt.
A versenyen valamennyi magyar település önkormányzata részt vehet. A versenyre benevezni – város és falu kategóriában
– a mellékelt „Jelentkezési lap” kitöltésével,
s beküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2005. május 31.
A verseny résztvevői számára lehetőség
nyílik az interneten való szöveges és képes
bemutatkozásra.
Ehhez a jelentkezésükhöz július 30-áig
csatolni szükséges (illetve e-mail-en elküldeni: promocio@mtrt.com) a település rövid szöveges bemutatását (legfeljebb egy gépelt oldal, cca. 1800 karakter terjedelemben)
és három – lehetőleg – digitális fényképet,
amelyek egyike turisztikai látnivalót ábrázoljon.
A verseny célja a kultúrált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának
segítése, a településnek a környezetvédelem, az ökológia követelményeinek megfelelő, esztétikus megjelenítése, növényekkel
díszítése, zöldfelületek, parkok, fasorok léte-

Sorszám:

JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott

Címzett:
Magyar Turizmus Rt.
1012 Budapest, Vérmező út 4.
Tel.: 488-8630 Fax: 488-8631
E-mail: promocio@mtrt.com

................................................................................

város

................................................................................

falu

( .............................................................................. megye)
polgármestere bejelentem, hogy a versenyfelhívásnak megfelelően részt
kívánunk venni a Virágos Magyarországért 2005. évi környezetszépítő
versenyen.
Polgármesteri hivatal címe: ......................................................
Polgármester neve: .....................................................................
telefonja, faxa: ........................................................................
Lakosság lélekszáma: .................................................................
A pályázat ügyintézője: .............................................................
telefonja: .........................................
.........................................
polgármester
aláírása
Dátum: 2005. ..............................................................................



Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny, 2005.

jazzák a résztevőket) az alábbiakban határozta meg:
I. Minőségi követelmények: a települési zöldfelületek, emlékhelyek, sírkertek minősége,
gondozottsága • növénykiültetések – fák,
cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok gyepfelületek minősége, harmóniája
a tájjal, az épített környezettel, a műemlékek
és környezetük állapotával
II. Felkészülés, részvétel a környezetszépítésben: az önkormányzat erőfeszítése (források, támogatás, szervezés, irányítás) • helyi
vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátók, üzletek, üzemek stb.) • közösségi
együttműködések, civil szervezetek részvétele, helyi versenyek szervezése • magánházak tulajdonosai, a lakosság részvétele
(utcakertek, előkertek, épület homlokzatok
díszítésével) • környezeti nevelés, az oktatási intézmények külső, belső környezetének virágosítása, gondozása, az ifjúság aktív részvételével
III. Általános benyomások: a település zöldfelület-gazdálkodása, helyzete • a település
tisztasága, a parlagfű és más gyomok irtása • az épített környezet minősége, állapota
(terek, utcák, épületek, műemlékek, utcabútorok) • a település megjelenése turisztikai szempontból
A verseny fődíja: részvétel a 2006. évi Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente
Florale) Magyarország képviseletében.

ARCAD v8-jelentős változás, verhetetlen ár/teljesítmény...

A DesignSoft Kft. építészeti tervezőrendszere jelentős változáson esett át, szolgáltatásai mindenütt kibővültek, de továbbra is verhetetlen ár/teljesítmény viszonylatban.
Az új verzió megtekinthető a CONSTRUMA kiállítás D501/B standon.
A teljesen magyar fejlesztésű ARCAD program barátságos, egyszerű munkafelületet nyújt a tervezőnek. Alkalmas komplett
tervdokumentációk létrehozására, módosítására, nyomtatásra alkalmas rajzok, fotorealisztikus képek készítésére, mindezt
igen egyszerűen megtanulható, begyakorolható munkamódszerrel. A számítógépes alkalmazásban gyakorlatlan kolléga is
napokon belül sikerélménnyel gazdagodik a program használata során. Egyszerű, áttekinthető menürendszer, logikus felépítés, felhasználóbarát munkafelület jellemzi a programot. Ráadásul a pénztárcánkhoz is nagyon barátságos, szóval a „best buy” kategóriába tartozik.
A tervezés az alaprajz megszerkesztésével végezhető,
amely alapján háromdimenziós környezetbe beillesztett fotorealisztikus képek, látványﬁlmek, panorámaﬁlmek, metszetek, mennyiségi kigyűjtések készíthetők az épületről. A programmodulok átjárhatósága,
egymás közötti kapcsolata gyors eszközt nyújt a terv
tökéletes elkészítéséhez alaprajzi és látványterv szinten egyaránt.
Az ARCAD 8 verzióban réteges fal- és födémszerkesztés alkalmazható. A programban felkínált rétegleírások saját rétegekkel is bővíthetők. A metszetben
az alkalmazott rétegek automatikusan megjelennek,
ezzel rengeteg munkát és időt takaríthatunk meg. Újdonság a 3D-ben, hogy párhuzamosan több ablakban
is követhetjük a tervezés menetét.
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége célul tűzte ki az önkormányzatok támogatását a Magyar Információs Társadalom
Stratégia (MITS) e-önkormányzat Ágazati Stratégiában megfogalmazott célok elérésében. Ennek érdekében a TÖOSZ külső szakértők
bevonásával kidolgozott egy minősítő rendszert, amelynek segítségével a hazai piacon elérhető önkormányzati informatikai alkalmazásokat kívánja értékelni.
A minősítési rendszer célja ajánlások kidolgozása mind a helyi önkormányzatok számára, mind pedig az alkalmazásokkal foglalkozó
fejlesztő és szolgáltató szervezetek számára az e-önkormányzat (és ezen keresztül a MITS és az EU e-Europe akció-programjai) messzemenőkig történő ﬁgyelembevételével annak érdekében, hogy minőségileg megfelelő, az önkormányzatok funkcionális igényeit magas
szinten kielégítő és technikai megoldásaikat tekintve is korszerű, „jövőálló” alkalmazások kerülhessenek kiválasztásra, bevezetésre, illetve kifejlesztésre. Olyan alkalmazások, amelyek valóban képesek megfelelően támogatni a helyi önkormányzatokat, továbbá a településeket és a térségeket.

FORTE 3.0 – AZ E-GO MINÔSÍTETT SZOFTVER
Az elsők között érdemelte ki az InterMap Kft. FORTE 3.0 – folyamatorientált településirányítás e-önkormányzatoknak elnevezésű térinformatikai rendszere a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének E-GO szoftverminősítését. Az igazoló oklevél átvételére 2005. február 22-én – egy elegáns belvárosi szálloda konferenciatermében – a TÖOSZ elnökségi
ülésén került sor. A minősítést igazoló dokumentumot dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára és Ott József, a TÖOSZ társelnöke adta át
Nikl Istvánnak, az InterMap Kft. ügyvezető igazgatójának.
A minősítési eljáráson az InterMap Kft. FORTE 3.0 – folyamatorientált településirányítás e-önkormányzatoknak elnevezésű térinformatikai rendszere minden tekintetben megfelelt a szigorú követelményeknek és regisztrált nyilvántartásba vették.
A FORTE-rendszer koncepciója és a rendszer gyakorlati megvalósítása a Magyar Információs Társadalom Stratégia Elektronikus Önkormányzati részstratégia által tartalmazott e-önkormányzati jövőképpel, a vázolt megoldástérképpel párhuzamos, bevezetése segíti
annak megvalósítását, megfelel a stratégia által vázolt informatikai, technológia, szervezési, és kiemelten a költséghatékonysági és testreszabhatósági kritériumoknak.
A FORTE – folyamatorientált településirányítás e-önkormányzatoknak nevű rendszer tehát egyrészt illeszkedik a MITS-hez, emellett
gyakorlatias, a tendenciákra, törvényekre és szabványokra alapozva már rövid távon is eredményeket biztosító keretrendszer, amely bevált technológiát és eljárásokat alkalmaz.
A FORTE-rendszer teljes önkormányzati munkafolyamatokat valósít meg, több teljes munkakör, iroda feladatainak ellátásához szükséges legtöbb funkciót biztosítja. Emellett a rendszer integrálható egyéb információs rendszerekhez, adatbázisokhoz, így az önkormányzati folyamatokhoz, adatbázisokhoz a térképi tartalom és a térképi funkcionalitás kihasználása hozzáadott értéket biztosít.

REGISTER v2 – AZ E-GO MINÔSÍTETT SZOFTVER
A Netteam-Magyarország Kft. által kidolgozott Register v2 elnevezésű szoftver az e-go minősítési követelményeknek
megfelelt, s a minősítést a társaság két évig használni jogosult. A Register v2 elektronikus iktatórendszer az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok ügyiratkezelési, irattározási szabályainak megfelelően készült, az irattárban tárolt, illetve
az ügyintézőknek kiadott iratok iktatására szolgál. A dokumentumokat nemcsak papíron, hanem elektronikusan is tárolhatjuk, visszakereshetjük. A szoftver képes mind hálózatos mind egygépes környezetben futni, ebből következően alkalmas egy és több felhasználós
igényeknek megfelelni. Lekérdező moduljai révén a napi- és időszakos gyakorlati munkához, statisztikai célokra alkalmas információk
előállítására alkalmas.
A rendszer
 gyors, mert 4–5 hónapos használat után az iktatásra fordított idő a negyedére, ötödére csökkenthető;
 hatékony, mert minden adatot csak egyszer, és egy helyre kell felvinni, az előadói ív, előadói munkanapló, tárgymutató, névmutató
nyomtatható;
 hasznos, mert nincs gyűjtőszám, nincs szükség éven belüli csatolásra, s egy főszámhoz végtelen alszám rendelhető;
 naprakész, mert az információk azonnal lekérhetők, tartalmazza az aktuális irattári jelszabályzatot, elkészíti a hatósági statisztikát;
 felhasználóbarát, mert könnyű kezelhetősége miatt a használatához nem szükségesek informatikai ismeretek;
 egyszerű, mert egy központi szerverről fut, nem kell az intézmény összes számítógépére telepíteni;
 rugalmas, mert saját felhasználókezeléséből következően egy munkaállomáshoz több felhasználó is csatlakozhat;
 biztonságos, mert az adatok csak a kiszolgáló számítógépen tárolódnak.
A rendszerről – amelyet már több mint 150 helyen sikerrel alkalmaznak – a kidolgozók honlapján (www.netteam.hu) további információkat is olvashatnak.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Cégünk kültéri játszószerek és parkberendezési tárgyak
gyártásával foglalkozik. Vállaljuk játszóterek
tervezését, látványtervek elkészítését, kivitelezését.
Termékeinkre 3 év garanciát és további 3 év szavatosságot vállalunk.
Az alábbi elérhetőségeken várjuk érdeklődésüket:
TELEPHELY: 2092 BUDAKESZI, PÁTYI U. 57.
TEL: (06-23) 457-844, FAX: (06-23) 452-844
E-MAIL: WOODSHOP@ENTERNET.HU
WWW.WOODSHOP.HU
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

Játszóterek az első felülvizsgálat után
A 78/2003 GKM szerinti első vizsgálat elvégzése után, (határidő: 2005. június 30.)
az adott önkormányzatban a játszóterekért
felelős önkormányzati dolgozó, legyen polgármester, vagy műszaki ellenőr, kezében
egy nem túl részletes jelentéssel nem tudja
igazán, hogy mit tegyen. A jelentés várhatóan nagyon pontosan leírja, hogy a vizsgált
játszótéri eszköz megfelel, vagy balesetveszélyes, esetleg javítható.
A vizsgálaton megfelelő eszközzel nincs
semmi gond, az minden beavatkozás nélkül
használható. A szabvány követelményeinek meg nem felelő, de balesetveszélyes eszköz javítását 2008. december 31-éig el kell
végezni, erre az elkövetkező évek költségvetésének készítésekor legyünk ﬁgyelemmel. A balesetveszélyes eszköz használatát
a hibák kijavításáig meg kell akadályozni,
vagy azt azonnal el kell bontani. Viszonylag
könnyű dolgunk van, ha a balesetveszélyesnek minősített eszközről azonnal látható,
hogy gazdaságos javítása nem megoldható.
Ekkor intézkednünk kell az azonnali bontásról. Előfordulhat, hogy viszonylag új és
nagy értékű játszótéri eszközeinkről állapítják meg, hogy balesetveszélyes. Ekkor meg
kell nézzük, hogy a kötelező szavatossági,
ill. a forgalmazó, gyártó cégek által vállalt
garanciális időn belül vagyunk-e. Ha igen
a javítást a gyártó, vagy forgalmazó ingyenesen kell, hogy elvégezze. A nagyobb hazai
gyártók és forgalmazók a szabvány életbe
lépését követően (1998) gyártott és forgalmazott játszótéri eszközeiket is minden bizonnyal ingyenesen javítják, már csak hírnevük védelmében és a későbbi eladások reményében is. A korábban vásárolt játszótéri
eszközök-, valamint azon eszközök javítása,
melynek gyártója megszűnt, önkormányzati forrásokból kell, hogy megoldódjon.
Bár a leírás és a mellékelt fényképek alapján a hiba beazonosítható, a megoldás, vagy
az optimális megoldás nem biztos, hogy
azonnal látható. Ilyenkor vagyunk igazán
gondban, hiszen valószínűtlen, hogy pont
nálunk dolgozik a harminchét szabványosítási szakértő egyike. Javasolt felvenni a kapcsolatot valamelyik szabványosítási szakértővel, esetleg egy másik kijelölt szervezettel, hogy a javításokat úgy tudjuk elvégeztetni egy később kiválasztott (pályázat
vagy árajánlatok alapján) szakipari céggel,
hogy a játszótéri eszköz az újabb vizsgálaton megfelelt minősítést kapjon. A szakér-

tő a javítások módjának meghatározásával,
a költségvetési kiírás elkészítésével segítheti
munkánkat, hiszen könnyen eshetnénk abba a hibába, hogy az egyik balesetveszélyes
rész javításával egy másikat hozunk létre.
Ugyanígy járhatunk el a nem balesetveszélyes, de javítandó játszótéri eszközöknél is,
bár itt lesz időnk a megbízott önkormányzati dolgozó beiskolázására is. pl.: az MSZT
(Magyar Szabványügyi Testület) egyik tanfolyamára. Az eredeti vizsgálatot végző kijelölt szervezet általában nem szívesen vesz
részt a megoldások felkutatásában, hiszen
nem ez a feladata, ráadásul, ha az általa javasolt javításokat végrehajtottuk, már el
kellene fogadnia a játszótéri eszközt szabványosnak.
Könnyen megeshet, hogy a játszótéri eszköz javítása, esetleg megfelelősége mellett
az ütéscsillapító burkolat az ami nem felel
meg a szabvány előírásainak. Ilyenkor el
kell döntenünk, hogy megéri-e az ütéscsillapító burkolat kialakítása, vagy mégis inkább a bontás mellett döntünk. Az ötezer
forintot érő csővázas mászókának nem biztos, hogy érdemes 160 ezer Ft-os eséscsillapító gumiburkolatot készíteni.Amennyiben mégis az eséscsillapító burkolat készítése mellett döntünk, mondjuk egy nagy,
jó karban lévő, egyedi készítésű játszóvár
esetén, több lehetőségünk van. Alkalmazhatunk szemcsés, laza talajburkolatot, mosott folyami homok, vagy fenyőkéreg felhasználásával.
A szabvány még említi a faaprítékot
és a kavicsot is, de ezek hazánkban nem
terjedtek el. A mosott folyami homok előnye az olcsósága és a könnyű kezelhetősége, hátránya a kutyák és macskák által nagyobb mértékben szennyezett területeken
a gyakori fertőtlenítési költségekben, és abban mutatkozik, hogy keményebb teleken
a homok átfagyása miatti eséscsillapító tulajdonság időszakos elvesztésére nincs még
igazi megoldás. (a keményre fagyott homok
fellazítása nem igazán hálás feladat). A fenyőkéreg burkolat már lényegesen drágább
kb.: 10 000-Ft/m3-s bekerülési költségét ellensúlyozza, hogy a fenyőkéreg biológiailag öntisztuló, s lazítása fagyban sem okoz
gondot. Hátránya a melegebb csapadékosabb időszakban bekövetkező humiﬁ kálódás miatti gyorsabb elhasználódás, a gyakoribb csere. (bár egy részét átrostálással
ilyenkor is meg lehet menteni). Harmadik

lehetőség a gumiburkolat. Ez valóban időtálló és modern megoldás, csupán a költségeket kell valahogy kigazdálkodni. Gumiburkolat tervezésekor annak minőségét (HICérték) mindenkor a szabadesés magassághoz kell igazítani. A gumiburkolat a hinták
alatt mindenkor javasolt, de hosszú távon
gondolkodva egyébként is jó alternatívája
az egyéb eséscsillapító burkolatoknak. Az
első vizsgálatok azt mutatják, hogy az első
időszakban a költségek jelentős hányadát
a burkolatok építése teszi majd ki.
A játszótéri eszközök magas arányban
kerülnek elbontásra, s néhány szerencsés
település kivételével nem lesz lehetőség önkormányzati forrásból új játszótéri eszközök kihelyezésére. A nagyobb települések
várhatóan a tömbösítés mellett döntenek
majd, s négy–öt megszűntetett játszótér helyett egy korszerűt építenek. Az új építéséhez a pénz egy részét pályázatok útján próbálják majd megszerezni. A kisebb települések az önerő mellett szintén a pályázati
pénzekre vannak utalva. Itt sajnos előfordulhat, hogy a kisebb önerővel rendelkező
települések hosszú évekre játszótér nélkül
maradnak.
Vígasztalásul szolgáljon, hogy a hírek szerint a kormányzat a korábbi évekénél lényegesen magasabb összeggel tervez a pályázatok támogatásakor.
Új játszóterek megvalósításakor a játszótéri eszközök kiválasztásánál érdemes ﬁgyelembe venni az ár/érték arányt. Németországban, pl. az önkormányzatok nem feltétlenül a legolcsóbbat keresik. Ők hosszú évek
tapasztalatait is ﬁgyelembe véve választják
ki a hosszú távon leggazdaságosabb játszótéri eszközöket.
Nem mindegy ugyanis, hogy húsz év alatt
egyszer, vagy esetleg háromszor kell új eszközt venni.
Mint látható, a játszóterek első felülvizsgálata után számtalan úton indulhatunk,
s ki-ki tehetsége és pénztárcája függvényében tudja majd a számára legkedvezőbb
megoldást kiválasztani.
Arra azonban még felhívnám a figyelmet, hogy a szabványosításra költött milliók a játszótéri eszközök szabvány által előírt karbantartása nélkül rövid időn belül kidobott pénzzé válnak, így annak mielőbbi
bevezetése nem csak törvényi kötelezettség
(2004.02.01.), de mindannyiunk érdeke is.
viola
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Felfelé a csúszdán...
...avagy a játszótér és ami mögötte van

Egyes források szerint hazánkban jelenleg hatezer olyan köztéri játszótér van, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak
és az ott lévő játszóeszközöket át kell alakítani, fel kell újítani
vagy lebontani és újakat kell építeni a területen. Más szakértői
vélemények szerint a balesetveszélyes, az európai szabványoknak nem megfelelő játszóeszközökkel rendelkező játszóterek
száma elérheti a tizenötezret is.
Ezeknek a játszótereknek a felmérése, pontos meghatározása
jelenleg is folyik az országban
a rendelet első lépéseként.
A 2004 februárjában hatályba
lépett 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet célja „a játszószerek biztonságtechnikai követelményeinek szabályozása annak érdekében, hogy a gyerekek egészséghez, balesetmentes játékhoz,
biztonsághoz és fogyasztói érdekvédelemhez való emberi
jogai biztosíthatóak legyenek.
A rendelet kiterjed a játszótéri
eszközök tanúsítására, az új eszközök gyártására, a játszóeszközök elhelyezésére, a játszóterek
időszakos ellenőrzésére, azok karbantartására, röviden minden
olyan tevékenységre, amely a játszótéri biztonság szempontjából lényeges lehet.
A gazdasági és közlekedési miniszter rendeletének értelmében első lépésként 2005. június végéig az önkormányzatoknak
ellenőriztetni kell a játszótéri eszközöket. A másik lényeges határidő 2008. december 31., amikorra kizárólag a szigorú követelményeknek teljes mértékben megfelelő játszóeszközök lehetnek a közterületeken és a közintézmények területén.
A játszóterek első körben történő felmérését az önkormányzatok megrendelésének, illetve a mostanában megjelenő közbeszerzési pályázatok keretében a kijelölt szervezetek megkezdték. A TÜV Rheinland InterCert Kft. – amely a játszótéri
eszközök vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására szóló kijelöléssel és több mint 20 magasan képzett, gyakorlott szakértővel rendelkezik – már tavaly megkezdte a játszótéri ellenőrzések elvégzését.
Az eddigi tapasztalatok alapján a meglévő játszóterek legtöbbje nem felel meg a követelményeknek, így a rendelet betartása meglehetősen nagy terhet ró az önkormányzatokra.
A kisebb településeken a legjobb esetben sem tudnak évi 1–2
millió Ft-nál többet áldozni a játszóterekre, ami viszont csak
a szükséges állagmegóvásra elegendő. A nagyobb városok-

ban csak a játszóterek ellenőrzése ennél nagyobb összeget
emészthet fel.
Az önkormányzatoknál további gondot okoz, hogy nem ismerik kellő mélységben a játszótéri eszközökre vonatkozó szabványokat. Ennek kapcsán találkoztunk azzal a problémával, hogy
az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyveket nem tudták megfelelően értelmezni. Ennek elősegítésére jegyzőkönyveinket mindenki
számára érthető résszel egészítettük ki (a rendelet által kötelezően
megkövetelt tartalmon túl), mely
fényképekkel illusztrálva, összefoglalva tartalmazza a játszótéren
talált nem megfelelőségeket, észrevételeket. Továbbá a balesetveszélyes eszközökre külön felhívjuk
az üzemeltetők ﬁgyelmét, amely
a rendelet értelmében azonnali
javítást igényel.
Miután a témával kapcsolatban
számos tipikus kérdés merült fel az
önkormányzatok részéről, a TÜV
Rheinland InterCert Kft. szemináriumsorozatot indított tavaly szeptemberben. A két sikeres
budapesti és a soproni előadást követően a 4. helyszín február
28-án Debrecenben, majd a záró előadásnap március 3-án ismét Budapesten volt. A „Fókuszban a játszótér” címû rendezvényen – amelyen az önkormányzati alkalmazottak számára
a TÜV Rheinland jóvoltából a részvétel ingyenes – a játszótereket érintő rendelet értelmezése, a mûszaki követelmények
ismertetésén túlmenően előadásokat hallhattak a résztvevők
a játszóterek és környezetük tervezésére vonatkozó javaslatokról, a mozgáskorlátozottak számára is használhatóan kialakított
játszóterekről, hogy ne csak biztonságos, hanem az adott környezetbe illeszkedő és a ﬁatalság részéről kedvelt játszóterek
épüljenek a jövőben.
Bízunk benne, hogy a rendeletben megadott határidőkig minél több önkormányzatnak segíthetünk a játszótéri eszközök
ellenőrzésével, és hozzájárulhatunk az előírásoknak megfelelő,
biztonságos és „játszható” játszóterek kialakításához.
Bruszniczky Balázs, szakértő
Telefon: (06-1) 461-1150
E-mail: gs@hu.tuv.com
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Magyarországon egyre kevesebben és egyre kevesebbet olvasnak. Bár világjelenségről van a szó, nálunk – a legfrissebb felmérések szerint – a helyzet gyorsabban romlik, mint másutt. Napjainkban az érettségizettek egyharmada, a diplomások egyhatoda nem olvas egyáltalán könyveket.
Márpedig ha egy társadalomban az olvasás
ügyéről megfeledkezünk, azok az értékek
is háttérbe szorulhatnak, amelyek az olvasáshoz kapcsolódnak.
A Nagy Könyv mozgalom – amely a 2003-ban Nagy-Britanniaszerte sikert aratott BBC-műsor, valamint a ráépülő olvasómozgalom, a The Big Read magyar változata – feltehetően a 2005. esztendő egyik legjelentősebb kulturális eseménysora lesz.
A legfontosabb célja, hogy
az olvasás újra népszerű legyen.
A programsorozat időzítése követi a három legnagyobb
presztízsű honi köny ves esemény, a könyvfesztivál, a könyvhét, és karácsonyi könyvvásár
menetrendjét.
A Magyar Televízió, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és
a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma együttműködésében megvalósuló A NAGY KÖNYV
program televíziós műsorokból, könyvtári és iskolai rendezvényekből, valamint saját weboldalból áll.

A bevezető tévéműsort követő első hullám eredménye lesz a legtöbb jelölést kapott műveket tartalmazó, április 23-ára elkészítendő
TOP100-as lista, amelyen Magyarország 100 kedvenc regénye szerepel majd. Az ezt követő újabb szavazás arra szolgál, hogy a százas
listából ki-ki jelölje meg a kedvenc regényeit, legfeljebb tizenkettőt. Így alakul ki a június 11-ei tévéadás idejére a legjobb tizenkét
művet tartalmazó lista. A Nagy Könyv mozgalom őszi folytatását
(október–november) a legjobb tizenkét könyvből készülő irodalmi
ﬁlmsorozat alkotja majd. Minden regényt egy-egy neves, közismert
személyiség képvisel, neki kell meggyőznie a nézőket arról, hogy
az általa képviselt mű a „legjobb”. A játékﬁlmes eszközöket, dramatikus elemeket is tartalmazó félórás alkotások létrehozása ﬁlmrendezők, reklám- és kommunikációs szakemberek dolga lesz, továbbá mindazoké, akik ezt a formabontó irodalmi kampányt sikerre
vihetik. A könyvek nagy csatája
decemberben lesz látható, amikor
a két középdöntőben és a döntőben a legtöbb voksot kapott regények és a köréjük szerveződő csapatok mérkőznek meg egymással
a győzelemért. December 17-én
derül ki, hogy melyik regény lesz
Magyarország kedvenc könyve
2005-ben. A főműsorok mellett,
amelyeket az MTV 1-es és 2-es
csatornája párhuzamosan közvetít majd, irodalmi és műveltségi
vetélkedők, egy-egy mű rajongótáborának „könyvpárbajai” színesítik, és mélyítik el a nézők irodalmi tudásanyagát.

A The Big Read

Az önkormányzatok szerepe

Az angliai tapasztalatok szerint a könyvek iránti érdeklődés a műsornak köszönhetően látványosan emelkedett. A valamennyi kulturális intézmény összefogásából született, valamennyi médiumot
mozgósító The Big Read sikere az irodalom, a könyvek irányába
fordította a sajtót, a közvéleményt. A végső listára került könyvek
kölcsönzési statisztikája a könyvtárakban tíz–húszszorosára emelkedett és 14 000 olvasókör regisztráltatta magát a mozgalom ideje
alatt. A TOP100-as listán szereplő könyvek eladásai megháromszorozódtak, de egyes könyvekből tízszer több is fogyott, mint korábban. A brit Oktatási Minisztérium a projektet beajánlotta-bevitte
a tantermekbe. Az ötlet sikerét igazolja, hogy tavaly szeptemberben
a ZDF képernyőjéről indult útjára a német változat, Unsere Besten
– Das grosse Lesen címmel. A Nagy Könyv a BBC műsort követi fő
vonalaiban, de alkalmazkodik a honi viszonyokhoz, a magyar kultúra hagyományaihoz és méreteihez.

A mozgalom fő üzenete, hogy az olvasáshoz pozitív életérzés kapcsolódik. A könyv könnyen elérhető, csak érte kell nyúlni, minden
egyes könyv egy új világ, minden könyvvel gazdagabb és több lesz
az ember. A felnőtt társadalom alig fele olvasott el a megelőző évben legalább egy könyvet. A Nagy Könyv programnak ezt a negatív
tendenciát kell megfordítania. A mozgalom célja, hogy egyre többen kezdjenek el olvasni, s hogy a már olvasó rétegek minél színvonalasabb irodalmi alkotásokba mélyedjenek.
A Nagy Könyv mozgalom akkor lehet igazán sikeres, ha a televíziós program-sorozatot és az országos kampányt helyi rendezvények, kezdeményezések (könyvtári és iskolai események) egészítik
ki, valamint, ha a program népszerűsítésében a regionális és helyi
média is szerepet vállal. A települési önkormányzatoknak a helyi
kezdeményezések beindításában lehet szerepük.
Az első példát Pécs önkormányzata szolgáltatta: Toller László
polgármester felhívással fordult a város és a Dél-Dunántúli régió
iskoláihoz, könyvtáraihoz a mozgalomban való aktív részvételre
szólítván fel a címzetteket. A helyi lapok és a kulturális intézmények megkülönböztetett ﬁgyelmet
fordítanak a Nagy Könyv program rendezvényeire, amelyeknek a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) is teret ad.
Amennyiben a települési önkormányzatok vezetői lehetőséget látnak arra, hogy az országos
mozgalmat saját szervezésű helyi programokkal tegyék teljessé, javaslataikkal, kérdéseikkel
a Nagy Könyv Programirodát (info@anagykönyv.
hu) e-mailen bombázhatják.

OLVASS
és olvass többet

Az ország kedvenc könyve
A program 2005. december 17-éig tart. A játék során az ország kedvenc regényét keressük. A műsorfolyam március közepi beharangozását követően a tévénézőket, rádióhallgatókat, újságolvasókat játékra szólítják fel: nevezzék meg kedvenc
magyar és kedvenc külföldi regényüket. A jelölés
módja változatos: a könyvesboltokban, iskolákban, könyvtárakban, színházakban, művelődési
intézményekben elhelyezett, ingyenesen beküldhető szavazólapok, és az internetes honlap egyaránt rendelkezésre áll.
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Badarság lenne arra törekedni, hogy egy összeállítás keretében
átfogó képet adjunk a hazai kisebbségek és a helyi önkormányzatok viszonyáról, de tudósítóink révén néhány példával érzékeltetni tudjuk, hogy ez a viszony javulóban van. Ami azért jó
MINDENNAPOK
dolog, mert ez a javulás alapvető feltétele annak, hogy – nemzeti és etnikai kisebbségeinkkel egyetemben – a társadalmi többség európainak tudja és érezze is magát. De itt még nem tartunk. A Tárki által nemrégiben vizsgált társadalmi csoportok közül csak egy akad, amely az átlagosnál jobban ragaszkodik európaiságához: ez a társadalmi csoport a cigányság.
A romák emellett a magyarságukat is fontosnak tartják, tehát nem magyar
identitásuk rovására büszkék európaiságukra.

KISEBBSÉGEK
Veszprém megyében

Veszprém megyében a 2003-as adatok szerint 83 kisebbségi, illetve települési kisebbségi önkormányzat működik. (Balatoncsicsón, Szentjakabfán, Csehbányán, Vöröstón a települési önkormányzat alakult át német
kisebbségi települési önkormányzattá). Közülük 43 német, 32 cigány,
4 lengyel, 1 örmény, 1 horvát, 1 szlovák, 1 ukrán és 1 bolgár kisebbségi,
illetve nemzetiségi önkormányzat.
Tevékenységük változatos, a döntően a nemzeti hagyományápolásra épülő kulturális rendezvényektől
a nemzetközi kapcsolatokon keresztül az iskoláskorúak, nyugdíjasok
anyagi támogatásáig terjed. Anyanyelvi versmondó versenyeket szerveznek, színjátszó csoportjaik, énekés zenekaraik rendszeresen fellépnek
nemcsak a helyi ünnepségeken, meghívást kapnak a nagyobb települések
nemzetiségi, illetve kisebbségi napjaira is. Veszprémben két nyáron át
mutatták be nagy közönségsikerrel
kulturális, gasztronómiai, kismesterségbeli hagyományaikat a német
és a szlovák kisebbségek.
Az alacsony központi költségvetési támogatást különböző központi,
vagy megyei pályázatokon igyekeznek kiegészíteni, a német kisebbségi önkormányzatok a németországi
belügyi tárca által kiírt pályázatokon
szereztek jelentős összegeket.
Ö N K O R M Á N Y Z A T
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A többiekétől részben eltérő a cigány kisebbségi önkormányzatok tevékenysége, ők inkább a hátrányos
helyzetűek segítésére, a cigány tanulók iskolakezdésének támogatására,
a felnőttképzési programokra, a helyi
cigány kisebbséghez tartozó munkanélküliek képzésére helyezik a hangsúlyt. Részben a helyi települési önkormányzatok közreműködésével
például Sümegen roma informatikai
alapképzést indítottak, Devecserben,
Csöglén roma közösségi ház létrehozására nyújtottak be pályázatot, Berhidán a közmunka-program keretében alkalmaznak nagyobb számban
cigányokat.
A lengyel önkormányzatok létrehozták a Dunántúli Lengyel Önkormányzatok Szövetségét, amely ingyenes jogsegélyszolgálatot nyújt a tagok
számára, részt vesz közös pályázatok készítésében. Hasonló társulást
alakítottak a cigány kisebbségi önkormányzatok is. Balatonalmádiban
a legutóbbi önkormányzati választások alkalmával egyedül a lengyel
kisebbségi önkormányzat jött létre.
Pandur Ferenc polgármester szerint
a városban legalább húsz család valamelyik tagja vallja magát lengyel
származásúnak. Egy részük a múlt
század hatvanas-hetvenes éveiben
balatonparti turistaként ismerkedett
meg jövendőbelijével. A viszonylag
kis létszámú, a települési önkor-

mányzat által anyagi lehetőségeihez
mérten támogatott közösség rendezvényei új színfoltok a város kulturális életében. Közreműködésükkel
valószínűleg lengyelországi kórus is
részt vesz majd az almádi dalosok
15. évfordulós nemzetközi fesztiválján. Tarczy István, a lengyel kisebbségi önkormányzat vezetője szerint
a meglehetősen szűkös, alig 700 ezer
forintos állami támogatás ellenére
igyekeznek változatos programokkal
résztvenni a városi rendezvényeken.
Péter-Pál napon lengyel népi iparművészek mutatkoztak be, speciális lengyel ételbemutatókat szerveztek, a különböző események rendezésébe besegítenek a veszprémi, balatonfüredi, balatonkenesei lengyel
származású lakosok is. A kisebbségi önkormányzat tagja a dunántúli
érdekszövetségnek, amely egyúttal
összekötő kapocs a kisebbségi szervezetek között.
– Minden társadalomban a többség szélesebb körű összefüggésben
kisebbségnek számít, így a többség
a kisebbségek támogatásával önmaga iránti kötelezettségét is teljesíti
– mondja Asztalos István veszprémi
alpolgármester. Veszprémben a legaktívabb a német kisebbségi önkormányzat, kezdeményezésükre óvodai, általános és középiskolai szinten
is folyik nemzetiségi képzés, német
kisebbségi együttesek rendszeresen
résztvesznek a Gizella napi rendezvényeken. Jelentős szerepet játszanak a németországi testvérvárosok,
Bottrop és Passau civil szervezeteivel való kapcsolatokban, a német pályázatokon nyert összegekkel a megyeszékhely időskorú lakosságát is
segítik. A kisebbségi önkormányzat
elnöke tagja a megyei jogú város közgyűlésének.
Az örmény kisebbségi önkormányzat számos kiállításon, kulturális rendezvényen mutatta be az anyaország értékeit, ételkülönlegességeit.
Egy Ararát című köztéri alkotást is
ajándékoztak a városnak. Veszprémben viszonylag keveset hallatnak magukról a bolgár és a lengyel kisebbségi önkormányzatok, a roma kisebbségi önkormányzat pedig leginkább
a város „szociális térképén” jelenik
meg.
Juhász Ferenc

Somogyországban
Somogyban hatvanegy településen
van cigány kisebbségi önkormányzat. Pálmajorban az önkormányzat
cigány, Lakócsán, Potonyban, Szentborbáson és Tótújfalun pedig horvát
kisebbségi települési önkormányzattá alakult át. A déli határszélen, Barcson horvát és német, Ecsenyben, Kaposfőn és Szulokban német, Siófokon
örmény kisebbségi önkormányzat
működik.
A somogyi megyeszékhelyen, Kaposváron pedig német, horvát, lengyel és cigány kisebbségi önkormányzat jött létre a legutóbbi választáson. A kisebbségi és a települési önkormányzatok viszonya általában kiegyensúlyozottnak mondható, de egy
közelmúltban készült reprezentatív
felmérés alapján azt is megállapíthatjuk: lehet még csiszolni az együttműködésen.
Dr. Iliásics Károly, a barcsi horvát
kisebbségi önkormányzat elnöke. Elmondta, hogy már a második ciklusukat „tapossák”, és rendkívül jó
a kapcsolatuk a barcsi önkormányzattal. A 714 ezer forintos állami támogatás mellé évről-évre 250 ezer
forint helyi támogatást is kapnak.
Megtudtuk: mintegy 200–300 közé
tehető azoknak a horvátoknak a száma, akik rendszeresen részt vesznek
programjaikon. Többségük a Dráva
mentéről egzisztenciális okokból települt Barcsra. Kultúrájuk, néphagyományaik és nem utolsó sorban
nyelvük ápolása a fő cél. Számos rendezvény nyújt számukra találkozási
lehetőséget. Február végén például
– hatodik alkalommal – horvát bált
tartottak, ahol jól érezte magát Barcs
polgármestere és alpolgármestere is.
Most a harmadik nemzetiségi napra
készülnek.
Feigli Ferenc, Barcs első embere is
büszke arra, hogy gyümölcsöző az
együttműködés a német és a horvát
kisebbséggel. Rendkívül fontosnak
tartja, hogy a civil szervezetek mellett a kisebbségi önkormányzatokkal
is kiegyensúlyozott legyen a kapcsolatuk, hiszen színesítik a város életét, segítik az önkormányzat munkáját, sokat tesznek az értékőrzésért,
és számos pályázati lehetőséget is ki
tudnak használni.

A szuloki Virth József meglehetősen sajátos helyzetben van, hiszen
nemcsak a zömmel németek lakta falunak a polgármestere, hanem a német kisebbségi önkormányzatnak
is ő az elnöke. Ezért aztán a 718 lelkes, termálfürdőjéről, falusi turizmusáról is ismert községben régebben sem volt konﬂiktus a faluvezetés és a kisebbség között. Sőt, a nem
német anyanyelvű lakosok is örömmel vesznek részt egy-egy nemzetiségi rendezvényen, svábbálon. A falu lakóinak 60–65 százaléka vallja
németnek magát, s a rendelkezésre
álló hétszázegynéhány ezer forintot
az iskolai német nyelvi tábor, valamint az óvodai németoktatás támogatására fordítják, de a német nemzetiségi együttes ének- és tánckarára
is jut némi pénz.
Kaposváron Boti Tiborné látja el
a cigány kisebbségi önkormányzat elnöki teendőit. Becslése szerint három
és félezres cigány etnikum él a megyei jogú városban, s az önkormányzat a lehetőségeihez képest segíti is
törekvéseiket, de a megyeszékhelytől kapott 2,8 millió forint nem sokra
elegendő, még ha kiegészül is a törvényileg garantált pénzzel. A működési
költségek kiegyenlítése mellett szinte
alig jut rendezvényekre. Nemzetiségi estet, romanapot ugyan terveznek,
és sokat pályáznak. Természetesen
együtt a város önkormányzatával.
Tavaly a környezetvédelmi tárcától
nyert pénzen hirdették meg takarítási akciójukat, és pályázati pénzből
valósulhat meg az idén a Nádasdi utca sorházainál lévő vízelvezető árkok rendezése is. Hász Mihály, a cigány kisebbségi önkormányzat tagja
úgy véli, bizonyos szituációkban kissé elszigetelten kezelik őket. Pedig ők
nemcsak akkor akarják elmondani
a véleményüket, ha a cigányok lakta
kaposszentjakabi városrész iskolaigazgatóját vagy óvodavezetőjét választják meg – mint ahogy a törvény
előírja –, hanem az ügyben is hallatni
akarják szavukat, hogy mikor javítsák meg a Pécsi utcában az úttestet.
Dr. Nadrai Norbert, a kaposvári polgármesteri hivatal titkársági
igazgatója szeroint a négy kisebbségi önkormányzattal meglehetősen
jó a kapcsolat. Ez pedig annak kö-

szönhető, hogy jó elnököket választottak maguknak a kisebbségek, akik
élnek függetlenségükkel. Sok esetben önállóan karolnak fel egy-egy
ügyet, s már csak tájékoztatják a települési önkormányzatot, hogy mely
területen milyen eredményeket értek el. A gondot az jelenti, hogy meglehetősen alacsony a 714 ezer forintos állami normatíva, és így mélyen
bele kell nyúlnia az erszényébe a települési önkormányzatnak. A lengyelek 828 ezer, a horvátok 1 millió
53 ezer, a németek 1,8 millió, a cigányok 2,8 millió forintot kapnak lakosságarányosan a megyei jogú város önkormányzatától. S ezen felül
helyiséget, amelynek takarítási, karbantartási munkáit is a települési önkormányzat állja. A polgármesteri
hivatal napi kapcsolatban van velük,
hiszen az ügyviteli munkát a hivatal
apparátusa végzi, a költségvetésüket
a gazdasági igazgatósággal egyeztetik, és mindegyik kisebbség titkárát
is a hivatal adja. Az igazgató elismerően szólt arról, hogy a német kisebbségnek emlékszobája van a Pártok
házában, és a német nyelvoktatásra
pénzt nyertek a német belügyminisztériumtól, s a diákoknak lehetőségük
van internet-hozzáféréshez. A cigány
középiskolások, főiskolások és egyetemisták részére pedig külön ösztöndíjat adnak. Népszerűek a hagyományőrző nemzetiségi estek, amelyeken nemcsak az adott kisebbség tagjai mellett bárki részt vehet.
Filebics Magdolnának, a kaposvári Megyeházán működő Esélyegyenlőségi Iroda vezetőjének a somogyi
cigány kisebbségi önkormányzatok
működési feltételeit vizsgáló, reprezentatív mintán alapuló tanulmányából kiderül: a válaszadók csaknem negyven százalékának az általában Balatonföldváron megtartott
továbbképzéseken szerzett ismeretek segítenek hozzá teendőik elvégzéséhez. Egyharmaduk nevezte meg
települése polgármesterét, jegyzőjét,
akik a jogszabály-értelmezésben voltak-vannak segítségükre. Az elnökök
közül többen jelezték, hogy a közintézményekben szinte sehol nem tekintik tárgyalópartnereknek, a különféle kommunikációs helyzetekben
lekezelik őket, vagy szóba sem állnak
A Települési Önkormányzatok
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velük. Kifogásolják, hogy az elnöki
teendőket szinte társadalmi munkában kell ellátniuk, miközben a kisebb falvak polgármesterei – főként,
ahol nagy a romák aránya – anyagi juttatást kapnak a munkájukért.
A települési önkormányzatokkal való együttműködést ﬁrtató kérdésekre
az elnökök csaknem háromnegyede
válaszolta azt, hogy kikérik, vagy esetenként kikérik a véleményét a romákat is érintő önkormányzati döntések
előkészítése során. A települési önkormányzatok 72,4 százaléka kötött
együttműködési megállapodást a kisebbségi önkormányzatokkal, amely
jó aránynak látszik, de csak látszik,
mert kisebbségi vezetők szerint „a legyártott nyomtatvány, csak alá kellett
írni”, s azt állítják, hogy a megállapodás „látszólag megvan”.
Lőrincz Sándor

Egerben
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Egerben a lengyel és a görög kisebbségi önkormányzat egyaránt elégedett a testület és az anyaönkormányzat közötti együttműködéssel.
Milosz Kozmasz, a görögök elnöke egyenesen kitűnőnek nevezte
a kapcsolatot. Mint elmondta: a város az idén 2.4 millió forinttal támogatja a működésüket és hamarosan
beköltözhetnek abba az önálló irodába, amelyet ugyancsak az anyaönkormányzat alakított ki a közösségük
számára .A kisebbségi vezető felidézte, hogy a mintegy 30 tagot számláló egri görögség rendszeresen megüli
a görög nemzeti ünnepeket. Azt szeretné, ha a város vezetői gyakrabban
tisztelnék meg jelenlétükkel ezeket
az ünnepségeket.
Ugyancsak 2 millió forintos éves
támogatást kapnak az anyaönkormányzattól az egri lengyelek. Amint
azt Florianska Jadviga, a közösség vezetője elmondta, hogy a város mindenben segítséget nyújt a félszáz
embert számláló egri lengyelségnek,
s ők is hamarosan birtokba vehetik új
irodájukat, amelyet reményeik szerint, közösségi rendezvények céljából a hétvégeken is használhatnak
majd.
A város egyébként számos szállal kapcsolódik Lengyelországhoz;
templomaiban több lengyel szent
A Települési Önkormányzatok
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ereklyéit őrzik, a második világháború alatt pedig lengyel tiszti menekülttábor működött az egri várban.
A kisebbségi önkormányzat sok tagja a lengyel menekült tisztek leszármazottja.
A két kisebbségi önkormányzat
mindeddig közös irodában működött az egri Civil Házban.
T. Á.

Kiskõrösön
Petőﬁ Sándor szülővárosában, Kiskőrösön 200 millió forintos hiánnyal
indult az idei költségvetés, így nem
csoda, ha a város nem tud plusztámogatást adni a helyi kisebbségi önkormányzatok működéséhez. A szlovák
önkormányzattal való kapcsolatot
mégis élőnek és konﬂiktusmentesnek
minősíti Barkóczi Ferenc polgármester, állítva, hogy ez az önkormányzat
„rendkívül agilis és sok produktum
felmutatására képes”. Ezek eredményéből a polgármester szerint nemcsak a a lazább szerveződésként már
a 70-es évektől, hivatalos tömörülésként 1992 óta működő kiskőrösi szlovák szervezet proﬁtál, hanem
a 15 ezernyi lakost számláló település
egésze. Hiszen az anyaönkormányzattal közösen vagy önállóan rendezett események messze földről vonzzák a látogatókat, öregbítik Kiskőrös
hírnevét, segítenek megismertetni az
itteni borokat, vállalkozókat, gyarapítják az idegenforgalom, a vendéglátás bevételét. Ezen rendezvények közé
tartozik az őszeleji Kiskőrösi Szüret
és Nemzetiségi Nap, aminek a hagyományőrző együttesek folklórműsora mellett az egyik leglátványosabb,
ezreket érdeklő része a „Sztrapacska udvar”, s ide sorolható a minden
év májusában, a Város Napján tartott országos rétesfesztivál, amelyre az ország 10–12 szlovák kötődésű
településéről érkeznek a résztvevők.
Hogy miképpen képes a szlovák önkormányzat finanszírozni az ilyen
nagyszabású rendezvényeket, az nem
titok, illetve a polgármester szerint
a titok egyik nyitja Gmoser Györgyné, aki megalakulása, immár a harmadik ciklus óta vezeti a kisebbségi
önkormányzatot, mindenhová pályázik támogatásért, ahová csak lehet,
s a maga által írt pályázatokkal rend-

szerint nyer is. A hétköznapokban is
szoros az együttműködés a települési és a szlovák önkormányzat között,
mivel a szlovák önkormányzat vezetője egyéni körzetében megválasztott képviselőként tagja a közgyűlésnek, s e testület nemzetiségi bizottságának elnökeként is részese a város
életét érintő döntéseknek. A polgármester állítja, hogy noha Kiskőrösön
a szlovák mellett van cigány és német
kisebbségi önkormányzat is, a pénz
elosztásánál nincsenek nagy viták:
mindenki tudomásul veszi, hogy
az a szervezet kap több támogatást,
amelyiknek több ötlete, több rendezvénye van, s a szlovákoké ebben vitathatatlanul élen jár. A három kisebbségi önkormányzat kellően önálló,
de jól tud együtt dolgozni is. Nincs
köztük civódás, legfeljebb néha-néha lehet érzékelni bizonyos fajta, inkább jó értelemben vett szent irigység felvillanását. Tudniillik a többiek
bosszankodnak, hogy egy-egy jó ötlet
nem nekik jutott eszükbe.
Gmoser Györg yné megerősíti
a polgármestertől hallottakat. A két
másik kisebbségi önkormányzattal
való kapcsolatot egy példával érzékelteti, ami megítélése szerint mindennél többet mond. Minden év március 15-én egy országosan egyedülálló rendezvényen Petőfi nemcsak
magyarul címmel szlovák, német
és cigány nyelven adják elő a tanulók a költő verseit. A helyi szlovákság
vezetője fontosnak tartja megjegyezni, amit szerinte nem szabad elfelejteni, hogy tudniillik a legnagyobb magyar költőnek szlovákok a gyökerei:
apja, anyja tót volt, és az édesanyja,
amint az közismert, még magyarul
is alig tudott. Az anyaönkormányzat
és a szlovák önkormányzat együttműködésére áttérve Gmoser Györgyné elmondja, hogy szoros kapcsolatot
tartanak fenn más szlovák kötődésű
települések képviselőivel, kisebbségi
önkormányzataival és sokszor meglepve hallják a rengeteg panaszt, mert
bár az állam által leosztott évi 714
ezer forint valóban kevés, s az önkormányzattól a működéshez valóban nem kapunk többlettámogatást,
a rendezvényekhez azonban igen,
s az önkormányzat tartja fenn az általános iskolákat, amelyek egyiké-

ben szlovák oktatás is van, továbbá
azt óvodát, ahol szlovák dalokkal,
játékokkal, tánccal ismerkedhetnek
a kicsinyek. Önkormányzati fenntartású a Petőﬁ Szülőház és Irodalmi Múzeum, amelyhez tartozik a különálló épületben lévő Szlovák Tájház. Az önkormányzat támogatja évi
13 millió forinttal a művelődési házat
is, ami viszont díjmentesen ad helyet a szlovák hagyományokat ápoló
két együttes, a hagyományőrző népdalkör és a Szivárvány Táncegyüttes próbáihoz, fellépéseihez. Évente
két-három alkalommal ugyancsak
ingyen a kultúrház autóbusza szállítja a hagyományőrző csoportokat
Kiskőrösről az ország más részein való szereplésre, találkozókra. Gmoser
Györgyné az anyaönkormányzattól
kapott közvetett jellegű támogatások közé sorolja, hogy térítés nélkül
használhatják a polgármesteri hivatal eszközeit, a nyomtatókat, sokszorosítókat, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai vezethetik a jegyzőkönyveket a kisebbségi üléseken,
továbbá a szlovák önkormányzat által is időszakonként kötelezően megtartandó közmeghallgatáson. Sokat
mondó ténynek tartja, hogy ezeken
az eseményeken az anyaönkormányzat képviselőinek fele-kétharmada
rendszeresen ott van. Közvetett támogatás még, hogy a polgármesteri
hivatal szakembereit végzik a könyvelést, mégpedig igen jól: a közelmúltban végzett ÁSZ-vizsgálat semmilyen szabálytalanságot, kifogásolnivalót nem talált a kiskőrösi szlovák önkormányzat pénzügyeiben,
gazdálkodásában. Persze, jó lenne
több pénz. Főként a hagyományőrző együttesek ruháinak pótlására,
felújítására, mert annak költségeit
most maguk az énekesek, táncosok
viselik. De a többi gondot eddig még
mindig meg tudták oldani. Az önkormányzat mellett főként a helyi vállalkozók, a lakosság segítségével. A három-négyszáz résztvevővel zajló rétesfesztiválra például a vendégekkel
való koccintáshoz az egyik borászati üzemtől bort, az üditőgyártóktól
üdítőt, a rétes töltelékéhez a termelőktől almát, a hűtőháztól pedig káposztát kapnak. A kiállítások rendezésében mindig segítenek a kul-

túrház vagy a múzeum munkatársai.
Annak idején pedig a Szlovák Tájház
gyűjteményének felkutatásában, öszszehordásában, azaz megmentésében
a város apraja-nagyja segédkezett.
Ez nem véletlen, mivel a törökdúlás
után elnéptelenedett, puszta tájjá vált
település az 1700-as években a Felvidékről érkezett, a munka szeretetét
magukkal hozó szlovákokkal népesült be. Kiskőrösön a lakosság döntő
többsége ma is szlovák gyökerűnek
vallja magát, büszkén vállalja szlovák
eredetét. Egy ilyen kisvárosban pedig
a közgyűlés képes a lakossággal való
együttgondolkodásra.
K. K.

A Nyírségben
A 3100 lelkes Kocsord lakosságának
18 százaléka cigány. Jakab Zsigmond
polgármester szerint a cigány kisebbségi önkormányzat sokat segít a községi önkormányzatnak. A romák választott testülete már több ciklust tud
maga mögött. Testületi üléseket tartanak, és van saját költségvetésük. Segítséget nyújtnak az önkormányzat
döntéseihez, véleményezik a javaslatokat. Elkészítik saját pályázataikat.
A közmunkaprogramhoz embereket ajánlanak, akik megállják helyüket. Közösségi házat hoznak létre,
kirándulásokat szerveznek. Kreatívan együtt lehet velük dolgozni. Irodával is rendelkeznek. A gyerekeket
támogatják a továbbtanulásban. A cigánylakosság 80 százalékával nincs
gond, viszont a maradék 20 százalékáról ez nem mondható el, mindenütt, még az iskolában és az óvodában is jócskán megnehezítik a közösség életét. A szóban forgó ötödrészre a kisebbségi önkormányzat az
erőfeszítései ellenére sem tud jelentős hatást gyakorolni. A kisebbségi
önkormányzat vezetőjének kérését
sem teljesítik, nem követik útmutatását. Varga József, a kocsordi cigány
kisebbségi önkormányzat elnöke ezt
elismeri, bár szerinte a roma közösségre jelentős befolyással bírnak.
A romák és a község önkormányzatának jó viszonyát nagyrészt annak
tudja be, hogy jómaga tagja a kocsordi önkormányzat képviselő-testületének. A kisebbségi önkormányzat
partnere a helyinek, segítséget nyújt

a közmunkaprogramok lebonyolításához. Ennek nyomán a településen
évente mintegy hetven embernek adnak munkát. A falu a közösségi ház
létrehozásában is segíti a romákat.
Az épület készültségi foka már 80
százalékos. A nagyteremben majd
a cigánygyerekeknek oktatást szerveznek. Kialakítanak egy játszóteret
is. Az épületből már lényegében csak
a fűtés, a víz, meg a berendezések hiányoznak. Idén augusztusra várhatóan minden elkészül. Terveznek egy
roma hitgyülekezet. A hagyományok
felelevenítése érdekében hozzák létre
a táncsoportot .és zenével is foglalkoznak majd. A gyerekeknek szabadidős foglalkoztatást tartanak. Várják
az ezzel összefüggő pályázati kiírás
megjelenését. Közreműködnek abban, hogy a faluban minden cigánycsalád házába bevezessék a gázt. Ezt
még 40 épület esetében kell elvégezni.
Az idén ez megvalósul. A víz bevezetését már tavaly megoldották.
Az 1900 lelkes Érpatakot csaknem négyszáz cigány lakja Kóczon
Pál érpataki polgármestere szerint
a községi önkormányzatnak és a cigány kisebbségi önkormányzatnak jó
a viszonya. Amiben lehetséges, igyekeznek egymás segítségére lenni. Ha
a cigány kisebbségi önkormányzat
valamilyen pályázatot ad be, akkor
az anyaönkormányzat magára vállalja tervek elkészítését. Ha a roma közösség a szükséges önerőt nem tudja
biztosítani – 700–750 ezer forint az éves költségvetésük –, akkor a település önkormányzata az önerőt is állja számukra. Az önkormányzat egy,
a tulajdonában álló lakótelepet a kisebbségi önkormányzat tulajdonába adott. A cigányok ott pályázaton
nyerhető anyagi segítséggel rekultivációt, erdősítést, parkosítást terveznek.
A település önkormányzata még a fásításhoz, vírágosításhoz is segítséget
ad. A polgármester szerint az elmúlt
ciklusban normalizlódott a két testület kapcsolata, amikor rájöttek, hogy
a cigány kisebbségi önkormányzattól
nem követelni kell, hanem a teendőkről elbeszélgetni velük. Amiben pedig
a többség segíteni tud, azt ne halogassa megtenni, hiszen a településen
együtt élnek. Érpatak egészének érdkekét is szolgálja segíteni őket. PéldáA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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ul most egy, a kisebbséghez tartozók
által lakott utca portalanítására benyújtott pályázatuk nyert: az útalap
már elkészült, a közeljövőben aszfaltburkolatot kap. A munkák rangsorolásánál nincs különbség aszerint,
hogy melyik utcában laknak cigányok, s melyikben nem. A cigánykisebbségi önkormányzat vezetője már
második ciklusban tagja a község önkormányzati testületének. Orgován
Zoltán, alpolgármester a nem cigányok tekintélyes részének bizamát is
élvezi, ami már négy önkormányzati
választás során a személyére leadott
voksok számában imegmutatkozott.
Szerinte is nagyon jó a viszony a két
önkormányzat között. A segélyezés
és a rendkívüli segélyezés során a cigányok megkapják, amire futja a keretből. Erről az elnöknek kimutatása van. Rendkívüli segélyezés során
400–500 ezer forintot osztottak ki.
Az elnök hangsúlyozza, rendkívüli segély csak adható. Volt olyan rászoruló, akinek nyolcszor folyosítottak rendkívüli segélyt. Érpatakon a 9
hektár területű tó valamikor horgászvízként funkcionált. Azt újra horgászható állapotba hozzák. A tavat
kotorni, mélyíteni kell. A környezetét
gyepesíteni, fásítani kívánják. Padokat helyeznek el, hogy oda bárki kimehessen pihenni, nézelődni. Mindezek megvalósításában a cigányok jelentős szerepet vállalnak, a képviselőtestület pedig a pályázat megnyerése
után több millió forinttal támogatja
a rekonstrukciót. Az alpolgármester
szerint van esély arra, hogy ez valamikor messze földön ismert a tó ismét növelje a megye idegenforgalmi
vonzerejét. Ha ezt sikerülne elérni, az
a kisebbségi önkormányzatnak jó bevételt hozhatna. A bevételt az önkormányzat a roma családok elmaradt
közműdíjtartozásának rendezésére
fordíthatná. A volt cigánytelepet már
teljes egészében sikerült felszámolni.
Ez a terület a nagy testület döntése
nyomán a kisebbségi önkormányzat
tulajdonába került. Pályázatot nyújtottak be annak érdekében, hogy ott
megszüntethessék a szemétlerakást.
A közelmúltban juhtartásra is pályáztak, eredményesen. Igyekeznek
megoldást találni két hajléktalan lakáshoz juttatására, akik jelenleg egy
A Települési Önkormányzatok
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erdős területen húzzák meg magukat.
Az egyik, egy szellemileg visszamaradott ember, ráadásul nyomorék és süket is. Személyi igazoványa sincs, pedig a testület háromszor adott neki
pénzt, hogy szerezze be az okmányokat. A helyi az önkormányzat albérletet keres és fizetne is a két ember
számára, akik azonban nem szívesen
mennének mások házába.
Nyíregyházán és az azt körülölelő
tanyavilágban tevékenykedik a szlovák kisebbségi önkörmányzat. Az elnöke, Bánszki János nyugdíjas pedagógus, szlovák–magyar–orosz szakos
tanár, népzenei együttesvezető úgy
nyilatkozott, hogy a környéken 15–
20 ezer embert képvisel a kisebbségi
önkormányzat. Az ott élők nagy része tirpáknak vallja magát. Szerinte
az övék a polgármesteri hivatal által
is legelismertebb önkormányzatok
egyike. Falugondnoki hálózatot alakítottak ki.
Kiálltak a nagy önkormányzat által megszüntetésre szánt mandabokori iskola fennmaradása mellett. Ott
huszonkilenc alsótagozatos gyerek
tanulja a szlovák nyelvet. Az iskolát
be akarták zárni, a tanulókat pedig
más iskolákba átirányítani. A szlovák kisebbségi önkormányzat tagjainak régi és nagy fájdalma, hogy Nyíregyháza képviselő-testületének üléseire hiába hívják meg őket, s az invitálásnak hiába tesznek eleget, ha
ott szavazati joggal nem rendelkeznek. Csak javaslattétellel élhetnek.
Az iskola fennmaradása iránt igényt
Bánszky János nem mondhatta el élő
szóban. A képviselő-testület tagjainak írásban kellett eljuttatnia azt.
Természetesen a szóban forgó térségnek van önkormányzati képviselője,
de ő nem tartozik a tirpák kisebbséghez. Viszont a képviselő kérte a szlovák kisebbségi önkormányzat segítségét, mondván, az iskola megtartását célzó érveket ő egyedül nem tudja
kellő súllyal képviselni. Az önkormányzat végül elfogadta a szlovák kisebbség álláspontját, annál is inkább,
mivel a szóban forgó iskolában színvonalas munka folyik. Táncsoport
és énekkar működik. Már versenyt
is nyertek Nagykállóban. Mandabokorban már egyébként is csak alsótagozatos osztályok tanulnak. Az is-

kola bezárásával a tirpák tanyavilág
kulturális élete is jelentősen sérült
volna. A szlovák kisebbségi önkormányzat legfontosabb célja a bokortanyákon élők sorsának könnyítése.
A grémium közreműködik a kommunális szolgáltatások fejlesztésén.
A vezetékesvíz- és a gázellátás megoldott. Ahol nincs köves út, ott gréderezéssel javítják a közlekedési feltételeket. A Benkőbokorban lakók a nagy
sárra panaszkodnak, de belátható
időn belül itt is enyhülnek a gondok.
A szlovák kisebbségi önkormányzat
tagai a szakbizottságok munkájában
is aktívan részt vesznek, de tiszteletdíj nem illeti meg őket érte. Tudják,
a kisebbség képviselete, szavazati joga a parlamentben sem megoldott.
Sérelmezik viszont, hogy egy kalap
alá veszik őket az összes kisebbséggel,
velük azonos mértékű a támogatást
kapnak, holott szerintük van olyan,
amelyik esetében nem tudni, mire
költik a pénzt. A semmit is rosszul
csinálják. Eleinte a szlovák kisebbségi önkormányzatnak 3 millió forintja volt egy évben, most meg már
csak két és fél. Pedig még az evangélikus templom – azt annak idején
a tirpákok építettek Nyíregyházán
– külső tatarozásához adtak százezer
forintot. Bánszki János a szlovák kisebbségi önkormányzat és Nyíregyháza önkormányzatának viszonyát
összességében nem ítéli rossznak,
a polgármester asszony és az alpolgármesterek részéről különös támogatottságot élveznek. A bokortanyák
lakosságának életkörülményei javultak. E pici települések hosszú távon
fennmaradnak, ami nagy szó, mert
régebben az elsorvasztásuk is felvetődött. Az építési tilalom feloldása
révén immár ott sok új ház épült,
s Nyíregyházáról némi odaköltözés
is megﬁgyelhető.
Cselényi György

Debrecenben
Debrecen városában három kisebbségi önkormányzat alakult és végzi
munkáját, a cigány, örmény és bolgár.
Hajdú-Bihar legnagyobb létszámú
kisebbsége a cigányság. A Debrecen
Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának (CKÖ) kép-

viselői teljesen kicserélődtek a 2002es önkormányzati választások után.
Mostoha körülmények és szűkös
anyagi keretek között láttak munkához. Helyzetüket az enyhítette, hogy
a város önkormányzata három közcélú státust létesített számukra. A gyakorlati munkát így 2003 első felében
egy művelődésszervező, egy pedagógiai asszisztens és egy takarítónő
kezdte meg. Tevékenységüket a már
korábban kapott épület állagának az
elfogadhatóvá tétele kötötte le. Az év
közben a városi közgyűlés határozata értelmében 150 négyzetméteresre
bővült épületben az egyébként is véges pénzügyi keretéből a CKÖ csak
az ablakok rendbetételére több mint
30 ezer forintot költött. A tarthatatlan állapotok orvoslását kérve a CKÖ
levélben fordult a Cívisház Rt.-hez az
épület állagának kivizsgálását kérve.
A felmérést követően a polgármesteri hivatal a CKÖ székház felújítására
19,2 millió forint értékben pályázatot
nyújtott be, ebből remélvén a megnyugtató rendezést. Javítani kellett
a tárgyi eszközökkel való ellátottságot is. Számítógépet, nyomtatót, faxkészüléket, fénymásolót és diktafont
szereztek be. Közkapcsolataik javítása céljából felvették az érintkezést az
ÁNTSZ-szel, a Területi Gyermekvédelmi Szolgálattal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Folyamatos
kapcsolatot létesítettek azzal a tíz
debreceni általános iskolával, ahol
jelentős számú cigány gyermek tanul. A CKÖ több közös rendezvényen
– kiállításokon, kórustalálkozón –
képviselte magát az iskolákban. Kulturális rendezvényeik sorában megszervezték a tehetséges Nyíracsádról
indult Milák Róbert festőművész kiállítását. A kiállított képekből – ezzel is támogatva a művészt – egyet
a CKÖ vásárolt meg. A kiállítást Vári
Zsolt a Roma Képzőművészeti Galéria vezetője, a Duna TV szerkesztője
nyitotta meg. Másik nagy kulturális rendezvényük a Roma Kulturális
Gyermeknap volt, amelyen ötvenöt tanuló, pedagógusok és a szülők
tapsolhattak a produkcióknak. Megalakították a Roma Diplomások Országos Szervezete Hajdú-Bihar megyei szervezetét is. Az önkormányzat
képviselői rendszeresen részt vesz-

nek a március 15-ei ünnepségeken.
A CKÖ-iroda ügyfélforgalma megközelíti a napi 160-at. Beindították
a korrepetálást a gyengén tanuló cigány ﬁatalok számára. Az első tanfolyamon 16 ﬁatalt készítettek fel. Ez
a tevékenység a jövőben folyamatos
lesz, több tantárgyban is.
A debreceni Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat 1998-ban alakult,
és azóta több rendezvény és érdekes kezdeményezés szervezője volt.
A debreceni bolgárok aktívan ápolják a kapcsolatot a Sumennel, amelynek évszázados kapcsolatai vannak
a magyarokkal. A város nevezetessége a Kossuth Lajos Múzeum a magyar szabadságharc utáni emigráció
emlékét őrzi. A debreceni gyerekek
és fiatalok is részt vesznek a minden második évben az itt rendezett
szavalóversenyen, amelyre a bolgár
és a magyar irodalom műveinek eredeti nyelven, vagy fordításban való
bemutatásával lehet nevezni. Megünneplik a bolgár pravoszláv hagyományok szerinti karácsonyt és újévet
is, hasonlóképpen a szláv írásbeliség és bolgár kultúra napját. Aktívan
részt vesznek Debrecen város kulturális életében a cívis korzón, és a virágkarneválon.
A debreceni Örmény Kisebbségi Önkormányzat szintén kulturális
tevékenységében a legaktívabb. Ők
hívták életre a Debreceni Örmény
Néptánc-együttest 1999-ben, amely
az első ilyen Magyarországon. Repertoárjukon XII. századi örmény
néptánc, csoporttánc, körtánc és katonaﬁúk tánca, az ún. Virágcsokor
szerepel. Támogatják az örmény kultúráról szóló könyvek – a többi között Bagi Éva A Kövek zenéje című,
Örményországról írt útikönyvének
– megjelentetését.
Az elmúlt évben arra is volt példa, hogy a három kisebbségi önkormányzat közös rendezvényen mutatkozzon be egymás és a megyei
érdeklődők előtt. Az elmúlt év végén a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés kisebbségi és etnikai bizottsága
kisebbségi hetet szervezett Debrecenben. A patinás vármegyeházán
naponta más-más kisebbség lépett
fel, kulturális és gasztronómiai műsorral. A megnyitó után a nemzeti

és etnikai kisebbségekhez tartozó
művészek alkotásaiból nyílt kiállítás. Itt mutatkoztak be önkormányzataik révén a megyében élő bolgár,
cigány, örmény és román kisebbségek is. Utánuk egy cigány költő ismertette két kötetét, a Mécsvirágokat és az Aszfaltozott mennyboltot,
majd a Gárdonyi Géza nemzetiségi iskola tanulóinak műsora következett. Akik „kóstolni” is szándékoztak a nemzetiségeket, azoknak
a bolgárok kedveztek. Kulturális bemutatójuk előtt egyik nemzeti ételüket, a banyica nevű sós-túrós rétest kóstoltatták meg az érdeklődőkkel, amire hársfa- és mentateát
lehetett inni. Erre jöhetett a zenés,
táncos kulturális bemutató, a népviselet- és a kézimunka-kiállítás.
Az örmény kisebbség kávékóstolóval kezdett, majd a kultúra, közelebbről a néptánc és népzene percei
következtek. Debrecenben van örmény népi együttes, amely ezúttal
is a folklór legszebb darabjait mutatta be. A képzőművészet itt is szerepet kapott, Deák Nonna örmény
származású festőművésznő képei kerültek falra. Az utolsó nap a román
nemzetiségé volt. Román népzeneés folklórbemutatókon a Körösszegapáti Nárcisz Nemzetiségi Néptánc
csoport mutatkozott be, majd román
kulturális kiállítás és kulturális bemutató volt a program. A teakedvelőknek folyamatosan forró teát szolgáltak fel. A falakon a román nemzetiségi hagyományhoz kapcsolódó
kiállítás alkotásait ismerhették meg
a vendégek.
Egyébként a kisebbségi önkormányzatoknak majdhogynem egyetlen tevékenysége a kulturális megmutatkozás. Egyedül a cigányoknál
lehetett értékelhető adatokat kapni arról, hogy mit tettek az oktatásban.
Némi túlzással állítható, hogy
a kisebbségek legfontosabb politikai akciója maga a választás. Például,
mivel megﬁgyelték, hogy a választók
legtöbbje egyszerűen a lista első öt
helyén állók nevét hagyja meg, sokan
A-val kezdődő előneveket vettek fel;
Aba, Ari, satöbbi, hogy ők kerüljenek
az első ötbe a jelölőlistán.
Gőz József
A Települési Önkormányzatok
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A kistérségi normatívák ﬁnanszírozásához szükséges források egy részét voltaképpen a megyei
önkormányzatoktól „veszik el”, ám közülük csak
egy „találta ki”, hogy emiatt egy munkanapon (a
kórház és a szociális létesítmények kivételével) vaMINDENNAPOK
lamennyi intézményét zárva tartatja. A tiltakozásnak ez a módja
azért különös, mert munkáltató talán soha nem kérte még a maga munkavállalóitól, hogy ne dolgozzanak. A Győr-Moson-Sopron
megyei közgyűlés többségi döntése emellett sérti az intézményi autonómiát, s alkotmányjogilag is aggályos.

HÍRSZÓRÓ
 Nem teljesült a tavalyi közszolgálati egyezség, amelynek értelmében
a közszférában nem csökkenhettek
volna a reálkeresetek. Fehér József,
a Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezetének főtitkára szerint a közalkalmazotti körben, az önkormányzatok által fenntartott egészségügyi, szociális és oktatási intézményekben ez bekövetkezett. A 800 ezer alkalmazott jelentős
része nem kapta meg a megállapodás
szerinti hatszázalékos béremelést.

 Kátyúzáshoz, útfelújításhoz is
nyerhetnek pályázati pénzt a települési önkormányzatok. A február 28ai kiírás szerint az elvégzett munka
költségeinek felét ﬁnanszírozza az állam országos szinten 10 milliárd forint értékben.
 Helyreigazítás. Legutóbbi lapszámunk 16–24. oldalán ismertetett Tárki-tanulmány egyik szerzőjének utónevét elírtuk: nem Szabics Csilla, hanem Szabics Lilla a neve. A tévedésért
elnézést kérünk.

 Csapból folyó vizet ihatnak
Nagytőke lakói. Ez azért nagy szó,
mert tavaly – a vezetékrendszerben
elszaporodó kórokozók miatt – hetekig lajtoskocsival hordták a vizet
a faluba. Továbbá azért, mert a szentesi önkormányzat tulajdonában lévő
vízszolgáltató kft. szerződést bontott
a nagytőkei önkormányzattal, mivel
ez utóbbinak nem volt pénze a lerobbant, s felelősséggel nem működtethető hálózat felújítására. A nagytőkeieknek ugyan sikerült szerződést
kötni egy állami tulajdonú részvénytársasággal (ezért folyik a csapból ismét az ivóvíz), ám a százmilliós beruházásra továbbra se futja az évi 59
millió forintból gazdálkodó helyi önkormányzatnak, amely – a részvénytársasággal együtt – minisztériumi
és területfejlesztési forrásokra pályázik (s ha nem nyer, a csapi forrás
előbb-utóbb megint elapad).
 Bontásra vár a kórosi iskola. Miután a helyi tanító az ősszel nyugdíjba
vonult, megszűnt a tanítás a faluban,
a tanterem üres, mind a szolgálati lakás, mind a melléképületek kihasználatlanok. A helyi önkormányzat
a leromlott épület bontását tervezi,
ám erre, s a törmelék elszállítására
sincsen pénze.

Housing Act a gödörben
Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.

PATINA Öntöde Kft.

1201 Budapest, Attila u. 37.
Tel.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
Email: patina@axelero.hu
Web: www.postaladaja.hu/patina
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A lakóházépítés jövőjéről tartanak holland-magyar konferenciát április 4én Budapesten, az Erzsébet téri „gödörben”, a világ legdrágábban kialakított
garázsa fölött. A rendezvényen Dekker Sybilla holland lakásügyi miniszter
és Kolber István magyar településfejlesztési tárca nélküli miniszter mellett
az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal vezetői, illetve mindkét ország önkormányzati képviselői, építészei és ingatlanfejlesztői tartanak majd előadást.
Az általuk elmondottakból kirajzolódnak az eltérő lakásépítési és a településfejlesztési hagyományok és módszerek. A holland lakáspolitika alapját egy
több mint százéves törvény alkotja. A Housing Act alaptétele: minden polgárnak jár egy lakás. A jogszabályban azt is meghatározták, hogy a lakásnak,
illetve a lakókörnyezetnek milyen minőségi feltételeknek kell megfelelniük.
A szociálisbérlakás-építéshez szükséges forrás előteremtése kormányfeladat.
Az elmúlt évtizedekben folyamatosan karbantartott törvény pontosan kijelöli a lakáspiac szereplőinek – az állam, az önkormányzat, a nonproﬁt szektor
és az ingatlanfejlesztők – helyét, tevékenységi körét és a köztük lévő munkamegosztás elvét. Az állam nem csupán beleszól az ingatlanfejlesztésbe, hanem különféle módon segíti is a piac szereplőit. Kétévente például trendanalízist készíttet, amelyből a beruházók pontosan kiolvashatják, hol és milyen
jellegű projektet érdemes indítani. Nálunk még nincsen így. A Housing Act
lényegét és hatását egy 2001-ben létrehozott vándorkiállítás tárja az érdeklődők elé. A Hollandia építészettörténetét bemutató kiállítás a konferenciával egyidejűleg nyílik meg.

Luxemburg Nagyszebent választotta
Luxemburg lesz 2007-ben Európa Kulturális Fővárosa.
A miniállam úgy döntött, hogy ezt a címet megosztja a
romániai Nagyszebennel (Sibiu). Luxemburgot és Nagyszebent ugyanis a szászok révén történelmi szálak fűzik
egymáshoz. A XII. században Luxemburgból érkeztek
azok az első telepesek, akik megalapították Nagyszeben
elődjét, Villa Hermannit (később Hermannsdorf, majd
Hermannstadt). A ma 170 ezer lakosú középkori hangulatú város a Szebeni havasok lábánál fekszik. Lakossága
94 százalékban román, 3 százalékban német és 2 százalékban magyar anyanyelvű. Valamikor a Szászföld „fővárosa” a középkori autonóm szász terület, az úgynevezett
 A Rábaköz értékeinek megismertetését, turisztikai vonzerejének növelését szolgáló kulturális és idegenforgalmi központ épül Kapuváron.
A beruházás költsége mintegy 150
millió forint, amelynek 20 százalékát
az önkormányzat állja, a fennmaradó hányad 75 százalékát uniós támogatásból fedezik, 25 százaléka pedig
állami hozzájárulás. A beruházással
a magyar–osztrák határon átnyúló
kerékpáros turizmust is szeretnénk
fellendíteni.

Királyföld, majd később a Szász Universitas központja
volt; 1849–1865 között a Habsburgok is innen irányították egész Erdélyt. Luxemburg és Nagyszeben már 2000ben kulturális együttműködési szerződést kötött. Ezt követte a kulturális főváros szerep megosztása. Amelyhez
Nagyszebenben már elkészítették a tervezetet. Jelmondatul a Kultúrák kéz a kézben Európa felé szlogent választották. A város vezetőségéhez a magyar, német, roma kisebbség is benyújtotta projekt terveit. A magyar kisebbség
többek között magyar kulturális hónap megrendezését és
Kulturális Központ létrehozását javasolta.
k.m.

 Felújították a vajszlói a művelődési házat. Uniós támogatásból
az épület korábban könyvtárként
működő részében oktatótermet, jogsegélyszolgálatnak is helyet adó ügyintéző irodát és számítógépes termet
alakítottak ki.
 Polgármester-vetélkedőt rendez
április végén Sátán a helyi kulturális
egyesület, amelynek rendezvényeit
(farsangi bál, pótszilveszter, költészetnapi mesemondó verseny) rendre
látogatják a térség polgármesterei.

Magyarország Corkban
Magyarország februárban mutatkozott be az írországi Corkban, Európa 2005ös kulturális fővárosában. Tavaly májusban született ugyanis az a döntés,
amely szerint a kulturális főváros projekttel egybekötve az újonnan csatlakozott uniós tagállamoknak is teret adnak művészeti-kulturális felvonulásukhoz. Az ötletgazda John Miller, a Cork Civic Trust, a városi önkormányzat és a magánszektor által fenntartott közhasznú önkéntes szervezet ír igazgatója volt. Az általa kezdeményezett Enlargement (Bővítés) elnevezésű, egy
éves programsorozat koncepciója azokat a változásokat állítja a középpontba,
amelyek alapvetően átrajzolják az összeurópai politika, művészet, kultúra,
kereskedelem és technológia erőviszonyait, és radikálisan átalakítják a korábban megszokott földrajzi dimenziókat és adminisztratív struktúrákat. A Bővítés-projekt célja, hogy a vizuális művészetek segítségével közvetítse az új
tagországokból érkező „izgalmas szellemiséget, vizuális szépséget és kreatív
energiát”, illetve hosszú távon partnerkapcsolatok épüljenek ki a kulturális
intézmények és szereplők között. A január eleji megnyitón Pat Cox, az Európai
Parlament volt elnöke történelmi pillanatnak nevezte a csatlakozási szerződést és megjegyezte: a 2005-ös év az új tagállamok megismerésének éve lesz.
Ezt szolgálja az állandóan változó, egy évig tartó kiállítás, a Bővítés, amely
Európa társalgójának szerepét töltheti be, havonta más-más új uniós tagország kultúrájának ad helyet. Januárban Észtország volt a vendég. Februárban Magyarország mutatkozott be. A Szabadulás és Álmomban létező című
kettős tárlaton Lugossy Mária és Gaál József alkotásait állították ki, koncetrezett az Auer vonósnégyes és új magyar ﬁlmeket vetítettek. És itt tartottak
kulturális, gasztronómiai bemutatót a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa
címre pályázó magyarországi városok.
k.m.

 Sokszínű együttműködést épített ki Vas és Zala megye a szlovéniai Muravidékkel. A határon túl élő
mintegy nyolcezer magyar ajkú lakos számára az anyanyelv elsajátítását a kétnyelvű óvodák és általános
iskolák mellett a kétnyelvű lendvai
középiskola is segíti. A határon túli oktatást a magyarországi megyék
pedagógiai intézete tankönyvajánlásokkal, tanárok képzésével, módszertani felkészítőkkel, tantárgyi versenyekkel támogatja. Március elején
mutatták be az Őrséghez tartozó, ma
a túloldalon lévő Hodoson a történelmi Vasvár megye két településének,
Hodosnak és Kapornaknak a történetét feldolgozó monográﬁát. A legnépszerűbbek a különféle együttesek
bemutatói: örömmel jönnek például
a kisgyerekek odaátról a szombathelyi Mesebolt Bábszínházba. A közös
ünnepeket a határon túli Domonkosfa lakói a Vasi Népdalkörrel, a hodosiak pedig a sárvári néptánckörrel
közösen teszik emlékezetessé.

1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Tel./fax: 342-3906
Boltjaink:
V. Szent István krt. 5. - Tel.:331-4548
VII. Klauzál tér 16. - Tel.: 342-3906
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A dunakanyari összefogás

MINDENNAPOK

Dunakanyarnak a Börzsöny, a Visegrádi és a Pilis hegység által ölelt Duna-szakasz tájait nevezik. Páratlan természeti adottságai és történelmi nevezetességei okán a mintegy 1600 négyzetkilométernyi területnek jelentős
az idegenforgalmi vonzereje, ezért hozták létre itt már 1957-ben a kiemelt
üdülőterület intéző bizottságát, amely 46 Pest megyei, 7 Komárom-Esztergom megyei és 13 Nógrád megyei települést foglalt magába. A Dunakanyar
Intéző Bizottság (DIB) a térség turisztikai szakembereinek, vállalkozóinak,
civil szervezeteinek és az érdekelt önkormányzatok vezetőinek összefogásával
1998-ig sikeresen működött, eredményesen lobbizott, minden évben külön
pénzügyi keretet kapott, amiből pályázati úton az idegenforgalom számára
fontos beruházásokat, rendezvényeket támogatott. A hatvanhat település vezetői 2001 júniusában írták alá a Dunakanyar Chartát, amelynek folyamányaként, hosszas előkészítést követően, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján, 2004. december 13-án a KözépDunántúli-, a Közép-Magyarországi- és az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácsok, valamint a Komárom-Esztergom-, Pest- és Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanácsok létrehozták a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsot. Idén, a március 2-ai alakuló ülésen dr. Bóth Jánost, Vác város
polgármesterét választották meg 3 régió, 3 megye és 8 kistérség összefogásának intézményesült szervezete elnökének. A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács már az ezévi központi költségvetési forrásból kaphat támogatást
a térség fejlesztési programjainak előkészítésére.
 Fel nem írható gyógyszerek megvásárlásához nyújt segítséget a makói
önkormányzat azoknak, akik igen
szűkös havi jövedelmük 10 százalékánál többet kénytelenek teljes árú
gyógyszerre költeni. Az egyedülálló
támogatásban részesített családban
élőknél az egy főre jutó havi jövedelem-„plafon” 37 050, az egyedül élőknél 49 400 forint. A gyógyszertámogatás teljes összege legfeljebb évi 15
ezer forint lehet.
1152 Budapest, Zrínyi u. 19.
Tel.: 305-01-35 fax: 308-00-47
Mobil: 06-20-956-16-16
E-mail: er-co@axelero.hu
hidak, felüljárók - építése
- felújítása
- szigetelése
ipari padlóbevonatok készítése

Ö N K O R M Á N Y Z A T

A Települési Önkormányzatok

30 Országos Szövetségének folyóirata

 A kormányfő avatta fel a Nokia
új üzemcsarnokát a komáromi ipari parkban. Az óriáscég – amelynek
kilenc gyára van a világ országaiban
– 1998 júliusában döntött a mintegy
100 millió eurós zöldmezős magyarországi beruházásról, s az 1999 áprilisi alapkőletételtől az első telefon
legyártásáig mindössze nyolc hónap
telt el. A mostani bővítés értéke meghaladta az 50 millió eurót, a gyártóterület 30 ezerről 50 ezer négyzetméterre nőtt. A tavalyi toborzás után
jelenleg a komáromi gyár dolgozóinak száma meghaladja a háromezret,
jövőre a tízezret is elérheti, de a gyár
beszállítói már most további négyezer embert foglalkoztatnak.
Hirdessen ITT!

 Megszűnik a térségi feladatokat
ellátó községi rendőrőrs Sarudon.
Ezt egy jegyzői értekezleten a megyei rendőrfőkapitány jelentette be.
A bejelentésre reagáló sarudi jegyző,
dr. Gulyás Ferenc szerint a tervezett,
anyagi okokkal magyarázott intézkedés csorbítja Újlőrincfalva és Poroszló lakosságának biztonságérzetét
is, s a Tisza-tó kiemelt üdülőkörzete
a bűnelkövetők terepe lehet.
 Innovációs tanácsba tömörült
Székesfehérváron 13 szervezet. A város fejlesztését, a közép- és kisvállalkozói réteget segítését célzó Székesfehérvári Innovációs Tanács (SZIT)
alakuló ülésen Warvasovszky Tihamér polgármester is megjelent.
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