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KÜLDÖTTGYÛLÉS  
A PARLAMENTBEN
Polgármesterek, megyei elnökök, ön-
kormányzati szövetségi vezetők tapos-
ták már szép számmal ezeket bársony-
szőnyeggel bevont lépcsőket (végtére 
közülük jó néhánynak országgyűlési 
képviselőként a Parlament is a mun-
kahelye), de egyetlen napon annyian 
még soha, mint teszik ezt majd áp-
rilis 26-án, amikor a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége 
az Országgyűlés épületében tartja évi 
rendes küldöttgyűlését. Mivel a kül-
dötteket delegáló tagönkormányza-
tok némelyike részint regionális, ré-
szint más országos önkormányzati 
szövetséghez is tartozik, majdhogy-
nem az önkormányzati szféra egésze 
képviselteti majd magát, s a hely szel-
leme azt sugallja nekik, mintha bi-
zony ők alkotnák meg a TÖOSZ által 
a rendszerváltoztatás óta szorgalma-
zott második kamarát. E kvázi-„felső-
ház” legfőbb üzenete az olvasóknak, 
hogy a helyi önkormányzatoknak 
nem csupán a kormányzati elképze-
lésekre szükséges reagálniuk, hanem 
másfél évtized tapasztalatai alapján 
kötelességük megfogalmazni a saját 
jövőképüket, s mindazokat a törvény-
hozók által megalkotandó jogi felté-
teleket, amelyek a magyarországi ön-
kormányzatiság – és egy önkormány-
zó Magyarország – megteremtéséhez 
nélkülözhetetlenek. A küldöttgyűlés 
előkészítéséről lapunk 4–5. oldalán 
bővebben is olvashatnak. A címlap-
képet Szelényi Károly fotóművész bo-
csátotta rendelkezésünkre.
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6800 Hódmezővásárhely, Makói út

Tel./fax: 62/245-368, 245-090
Internet: www.delfin.hu/alma-rend

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.

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

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 megren-
deli, 5% engedményt adunk.

 Gyűjtőtartályos kefés tisztí-
tóberendezések gyártása és 
forgalmazása 3–4 hetes szállítá-
si határidővel, minden típusú 
seprési feladatra és járműre.

 Kérje prospektusainkat  
és tanácsadásunkat.

BÁTONY– METALL
Ipari és Kereskedelmi Kft.

Ha az önkormányzat tervei között szerepel:
Turisztikai szálláshelyek és szolgáltatások fej-
lesztése
Új, környezetbarát technológia bevezetése
Helyi piacok fejlesztése 
Ipari parkok infrastrukturális fejlesztése
Informatikai fejlesztések
Ivóvíz minőségének javítása
Hátrányos helyzetű emberek életkörülményei-
nek javítása

akkor gyors és sikeres pályázata érdekében keres-
sen fel minket!
Segítséget nyújtunk vissza nem térítendő támoga-
tás 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

Vissza nem  
térítendő  

támogatások
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A Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége idei, évi rendes küldöttgyűlését – amely 
a szervezet fennállása óta először a Parlament-
ben kapott helyet – immár hagyományosan 
megyei, polgármesteri fórumokká bővített ta-

gozati ülések előzik és alapozzák meg. A TÖOSZ elnökségé-
nek döntése alapján e valamennyi megyében megszervezett 
fórumok meghatározott témái a fejlesztésre, a jövőre irá-
nyulnak. A sorozat félidejében – 12 megyei rendezvény ta-
pasztalatai alapján – az alábbiakban összegezzük az eddigi 
tvéleményeket, javaslatokat.

FÉLIDÔBEN
A polgármesteri fórumokon – dr. 
Kolber István, regionális fejleszté-
sért és felzárkóztatásért felelős tárca 
nélküli miniszterrel kötött együtt-
működési megállapodásnak megfe-
lelően – a Magyar Terület- és Regio-
nális Fejlesztési Hivatal munkatársai 
a helyi önkormányzatok számára lét-
fontosságú területfejlesztés lehetősé-
geiről adtak tájékoztatást. A nemzeti 
fejlesztési hivatal munkatársai a má-
sodik nemzeti fejlesztési terv készíté-
sének folyamatát vázolták, a belügy-
minisztériumi előadók pedig e tár-
ca idei, önkormányzati vonatkozású 
céljait. A fejlesztés gondolatköréhez 
kapcsolódtak az egyes szolgáltatá-
sokat ismertető tájékoztatók (a Ta-
karékszövetkezeti Integráció és Ta-
karékbank Rt. és a Rába-Motor Kft. 
munkatársai részéről), s egy fejlesz-
tési lehetőségre hívták fel a résztve-
vők figyelmét a Kulturális Örökség 
Napjai elnevezésű európai rendez-
vény hazai szervezői (amely rendez-
vény részleteiről lapunk január–feb-
ruári összevont számában már ol-
vashattak).

Az időszerű önkormányzati ügye-
ket is taglaló és a TÖOSZ kialakítan-
dó stratégiájához adalékot szolgálta-
tó vitákból témák szerinti bontásban 
adjuk közre az elhangzott vélemé-
nyek, javaslatok legjavát.

Kistérségi együttmûködés
A településközi együttműködés szük-
ségessége – a lakossági közszolgálta-
tások színvonalas ellátása érdekében 
– nem megkérdőjelezhető, de nem 
hagyhatóak figyelmen kívül a volt 
községi közös tanácsi lét máig ha-
tó következményei. Az érzelmek sok 
esetben az ésszerűség ellen hatnak. 
Félő, hogy a pénzügyi eszközökkel 
kikényszerített társulások hosszú tá-
von nem segítik a valódi együttmű-
ködéseket, mivel azokat nem a he-
lyi érdekfelismerés, hanem külső erő 
hozta létre. Ezért fennáll a veszélye 
annak, hogy a többcélú kistérségi tár-
sulás normatív támogatási összegé-
nek ismertté válása után erősödni fog 
a települések közötti viszály. 

A kistérségi együttműködés elmé-
lyítése érdekében – a jelenlegi szabá-
lyozási bizonytalanságokat megszün-
tetve – ösztönözni szükséges a szék-
hely települések önkormányzatait, 
mivel nélkülük nem valósítható meg 
érdemi társulás. 

A kistérségi együttműködés leg-
nehezebben megvalósítható része 
a kisiskolák további sorsával függ 
össze. A fórumok résztvevői kedve-
zően fogadták a Belügyminisztérium 
munkatársainak bejelentését, hogy 
a tárca idén a kistérségi együttmű-
ködések tapasztalatainak ismereté-

ben a finomhangolásra törekszik. Fi-
nomhangolást igényel például az is-
kolabusz-pályázat ügye, mert példá-
ul nem sikerült iskolabuszhoz jutnia 
annak az önkormányzatnak, amelyik 
településéről a gyerekek a közeli, ám 
a többcélú kistérséghez nem tarto-
zó megyeszékhelyre járnak iskolába. 
mivel az nem a többcélú kistérséghez 
tartozik. Felhívták a polgármesterek 
a figyelmet arra is, hogy a sajátos tele-
pülésszerkezeti és földrajzi viszonyok 
objektív módon be- és lehatárolják 
az egyes közös iskolák vonzáskör-
zetét, így az általánostól eltérő nor-
mák alkalmazására van, vagy len-
ne szükség. A kistelepülési iskolák 
működőképességét rontó körülmény, 
hogy több gyereket – egyes számítá-
sok szerint az iskolás gyerekek ne-
gyedét – a szülők nem a falusi isko-
lába járatják, hanem a közeli városba. 
Ezért vizsgálandó – mert összefügg-
het ezzel a jelenséggel – a falusi isko-
lák képzési színvonala. Az együttmű-
ködés ellen hat, hogy napjainkban 
is épült új iskola (a 21. századi isko-
laprogram keretében) olyan telepü-
lésen, ahol nincs és nem is várható 
kellő számú tanuló, mivel az új iskola 
működésének következtében veszély-
be került az addig megfelelő létszám-
mal működő közös iskola.

A tervezés és az előrelátás hiá-
nya miatt előfordult, hogy ugyanaz 
a szolgáltatás (gyermekjóléti szolgá-
lat) egyidejűleg a korábbi társulási 
rendszerben és a többcélú társulás 
keretében is megvalósult.

A forint per darab-szemlélet gya-
korlata háttérbe szorítja a társada-
lompolitikai célok megvalósítását, 
torzítja az összefogás programját. 

Pályáztatás
A polgármesterek ugyan nem sze-
retik, de elfogadják a pályáztató vi-
lágot, a versenysemlegességet azon-
ban hiányolják, mert mivel többnyi-
re nincs meg a pályázathoz szüksé-
ges önrész, a hátrányos helyzetű te-
lepülések, kistérségek újabb hátrányt 
szenvednek. Éppen a hátrányos hely-
zet megítélésének korrekciója érdeké-
ben szorgalmazzák a szempontrend-
szer és a besorolás újbóli áttekintését, 
valamint az esetleges napi politikai 
hatások kizárását. 
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A pályázati rendszer gyengéje, 
hogy gyakran nem arra pályáznak 
a települési önkormányzatok, ami 
a legfontosabb lenne az adott he-
lyen, hanem arra, amire számukra 
kedvező pályázati lehetőség nyílik. 
Ez a folyamat a helyi településfejlesz-
tési stratégia csorbításához vezet. 

Többen kifogásolják a pályáza-
ti utófinanszírozást és a késedelmes 
kifizetéseket. A jelenlegi önkormány-
zati finanszírozási rendszerben nem 
megengedhető, hogy hónapokig ne 
jusson pénzéhez az önkormányzat, 
miután megvalósította az adott be-
ruházást és teljesítette a pályázatban 
vállalt kötelezettségét. Helytelenítik, 
hogy csak az egyik oldalról szigorúak 
a határidők és szabályok, mivel az el-
bírálások többnyire késnek és gyako-
ri, hogy az esetleges elutasítás érdemi 
indokolása elmarad. 

Finanszírozás 
A köztisztviselői és közalkalmazot-
ti bérfejlesztéshez szükséges forrá-
sok részleges volta helyi konfliktu-
sokat keletkeztet, noha az ellátandó 
feladatokat az állam delegálta az ön-
kormányzatokhoz. A forrás nélküli 
konfliktus-decentralizáció a telepü-
lési demokráciát gyengíti.

Újra és újra azt kérdik a polgár-
mesterek: mi teszi szükségessé és in-
dokolttá, hogy az oktatási dolgozók, 
elsősorban a pedagógusok önkor-
mányzati és ne állami alkalmazot-
tak legyenek? 

Mivel továbbra is kiszámíthatatlan 
a források mértéke, hosszabb távra 
alig lehet tervezni. A többcélú kistér-
ségi társulás zavartalan működését is 
hátráltatja a normatív finanszírozás 
tartalmi elemeinek hiánya.

Kifogásolják a polgármesterek, 
hogy az önkormányzatok a közbe-
szerzési törvény nagyon alacsony 
értékhatárai következtében jelentős 
mértékű időt és pénzt vesztenek.

Nem elfogadható a polgármesterek 
számára az áfa kiterjesztése az ön-
kormányzati beruházásokra, mert 
emiatt megnőtt az önkormányzati 
teherviselés mértéke. Sokan állítják, 
hogy a 2005. évben a mindennapi mű-
ködés feltételei sem adottak, s ezért 
szorgalmazzák a zárolt államháztar-
tási tartalék mielőbbi feloldását.

Településüzemeltetés
A külterületi utak önkormányzati 

tulajdonba adásának, s a belterületi 
vízelvezetés önkormányzati kezelé-
sének tisztázatlansága több polgár-
mesterben félelmet ébreszt. Néme-
lyek szerint fennáll a belvíz és a véde-
kezés kilátástalanságának veszélye. 
Egy megfogalmazás szerint a vízel-
vezetés kezelésének átadása az ön-
kormányzatok számára olyan, mint 
amikor valaki egy lerobbant, kerék-
nélküli és lejárt forgalmi engedély-
lyel rendelkező autót ajándékoz va-
lakinek. 

A kistelepüléseken élők helykö-
zi közlekedésének problémái átfogó 
megoldást igényelnek, mivel a Vo-
lán-vállalatok által nyújtott szolgálta-
tás, annak ellenére, hogy a költségek-
hez a kistelepülési önkormányzatok 
is hozzájárulnak, nem minősíthető 
megfelelő színvonalúnak.

Elsősorban a kistelepülési polgár-
mesterek igénylik a falugazdász-há-
lózat megerősítését.

Felmerült annak igénye, hogy 
az üresen álló falusi lakások is ke-
rülhessenek be a fészekrakó prog-
ramba, mert ennek révén a kistele-
pülések lakossága is növekedhetne, 
ehhez viszont szükséges lenne, hogy 
a helyi körülményeket és viszonyo-
kat is ismerő bankok vegyenek részt 
a program megvalósításában. 

Polgármesteri jogállás
A polgármesterek igénylik szerepük 
és felelősségük tisztázását, valamint 
a jogállásukról szóló törvény módo-
sítását a gyakorlat által felvetett kér-
dések (például költségtérítés) szabá-
lyokba foglalt megválaszolását. A tár-
sadalmi megbízatású polgármesterek 
ugyancsak igénylik a rájuk vonatko-
zó 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.

Magyarország település-földrajzi viszonyaira – az or-
szág 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 telepü-
lések száma 910, az 50–99 lakosú települések száma 73, 
az 50 lakost sem elérő települések száma 22; ezernél ke-
vesebb lakosa összesen 1690 településnek van, s csak 283 
települést lakják ötezernél többen1). Ez a tendencia erő-
södik az egész népességre vonatkozó elöregedési folya-
mat következtében is. Ami kihat a településeken megva-
lósított önkormányzati funkciók mennyiségi és minősé-
gi mutatóira, a közszolgáltatás színvonalára, a gazdasági 
aktivitásra, a fejlesztéspolitika reális lehetőségeire, a tele-
püléseken 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 intézmé-
nyének negatív hatása említendő. A hajdan volt társközsé-
gekben élők számára az 1990-es önállóvá válás a települési 

1 A települések száma 2003. január 1-jén 3145, ehhez hozzáadódik az önálló önkor-
mányzatként működő 23 budapesti kerület. A települések népességkategóriába so-
rolása 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 Hat-
vanból, Somoskőújfalu Salgótarjánból vált ki),  2005-ben pedig az önálló településsé 
válás ügyében. ez idáig 5 folyamatban lévő népszavazási kezdeményezés ismert.

A tizenöt esztendeje kialakított önkormány-
zati rendszerről megfogalmazott kritikai vé-
lemények közül visszatérő elem, hogy túlzot-
tan szétaprózódott a magyar önkormányzati 
struktúra, amelynek következtében nem elég 
hatékony és az önkormányzatok – elsősorban 
a kistelepüléseken – csak alacsony szintű köz-
szolgáltatást képesek nyújtani.
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identitás megerősítését és a függetlenség felszabadító él-
ményét kölcsönözte. A korábbi kényszerházasságban élő 
települések közötti viszony még másfél évtized elmúltá-
val 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 hát-
térbe szorult.

Az önállósághoz való ragaszkodás másik meghatáro-
zó oka, hogy a kistelepüléseken az elmúlt évtizedekben 
– elsődlegesen a mezőgazdasági szövetkezetek felszá-
molásával – megszűntek a meghatározó munkahelyek, 
az ÁFÉSZ-boltok, a kereskedelmi szolgáltatások, a kis-
posták és veszélyeztetve vannak a falusi iskolák. A ro-
hamosan csökkenő lakosságszám és az „állami” intéz-
mények megszűnése a település leépülésének rémképét 
vetíti elő, s a lakosok azért ragaszkodnak az önálló ön-
kormányzathoz, hogy megmaradjon a remény.

A kistelepülési önkormányzatok számára az üzemel-
tetés feltételét egyre határozottabban, csaknem kizáró-
lagosan a központi költségvetés teremti meg. Amennyi-
ben a költségvetés rosszul méri fel a szükséges juttatás 
mértékét, s a szükségesnél kevesebbet ad, akkor a helyi 
közszolgáltatások színvonala romlik, mivel helyi bevé-
tel a zömében nyugdíjasok és munkanélküliek által la-
kott kistelepüléseken alig keletkezik. Mivel e községe-
ket 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, mi-
vel 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 na-
gyobb településnek, a körzetközponti szerepet nem gya-
korló kisvárosnak, a kistérség-központ városnak, a me-
gyei jogú városoknak. 

Az önkormányzatiság minimum-feltételének rögzítése 
egyértelművé tenné a viszonyokat és kijelölné az együtt-
működés 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 köz-
szolgáltatások 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 legköze-
lebb nyújtott szolgáltatás elérésének a feltételét szüksé-
ges megszervezni. Mert hiába színvonalas közszolgál-
tatás a „közeli” városban, ha nincsen megfelelően szer-
vezve a közlekedés.

A differenciált feladatellátás meghatározása azonban 
nem az önkormányzatok feladata és felelőssége, hanem 
az államé. Az erre vonatkozó felhatalmazást az önkor-
mányzati törvény 3 már 15 éve megtette. Az egymást váltó 
kormányok felelőssége, hogy – egyes hatósági feladatok 
kivételével – eddig nem éltek a differenciált hatáskör-te-
lepítés 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 leg-
közelebb lévő szinten kell gyakorolni, hanem azt is, hogy 
a feladatellátás szintjének meghatározásánál figyelembe 
kell venni a hatékonyságot, az eredményességét, a gyor-
saságot, a törvényességet és a gazdaságosságot is. Ameny-
nyiben végre meghatároztatnak az egyes önkormányzati 
közszolgáltatási minimumok, abban az esetben egyér-
telművé válna, hogy milyen feltételek esetén tudja telje-
síteni az egyes önkormányzat az adott közszolgáltatást. 
És amennyiben a lakosság számától függetlenül – önál-
lóan, vagy társulás keretében – képes garantálni a szín-
vonalas feladatellátást, úgy értelemszerűen saját jogon 
gyakorolhatja ezt a hatáskört. 

Az egyes kormányok – eddig még – nem vállalták a dif-
ferenciált feladat- és hatáskör-telepítés felelősségét, így 
maradt a hatáskörök sokaságának feltétel nélküli szétte-
rítése, miközben az Állami Számvevőszék éves jelenté-
seit leszámítva nagyokat hallgatunk arról, hogy a telepí-
tett hatáskörök jelentős részét nem, vagy csak részlegesen 
gyakorolják az önkormányzatok, aminek következtében 
a megfelelő szolgáltatáshoz a kistelepüléseken élők so-
kasága nem jut hozzá. A kialakult állapot, amely szerint 
van hatáskör meg nincs is (mert gyakorolni nincs mi-
ből) nem szolgálja sem a lakosság, sem pedig az önkor-
mányzatok érdekeit.

Javulna-e  
a közszolgáltatások színvonala,  

ha kevesebb önkormányzat működne  
Magyarországon? 

Meggyőződésem szerint nem javulna. Nem, mert a te-
lepülésszerkezet értelemszerűen változatlan maradna, 
s noha nem lenne minden településen önálló önkor-
mányzat, mégis a meglévő települési struktúrában kelle-
ne 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, amennyi-
ben nincs szervezett befolyásuk a folyamatokra. A kiste-
lepülési 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) bekez-
dés b) pontját:

„…törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatok-
nak – 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 terüle-
tén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb lakosságszámú települési önkor-
mányzatnak, illetve a megyei önkormányzatnak kötelezően előírt közszolgáltatás 
megszervezést. Ilyen esetben költségvetése számára igényelheti az átvállalt fel-
adattal arányos fedezet biztosítását.”
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ki a helyben lakók számára a közszolgáltatások elérését 
a lehető legközelebb és a legjobb színvonalon. Amennyi-
ben megszüntetnénk a kistelepüléseken az önkormányza-
tokat, nem tennénk mást, mint a kiabáló emberek hang-
ját 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 diffe-
renciált hatáskör-telepítésre, úgy valóban lehetne ész-
szerűen 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 fű-
ződő társadalmi érdekkel.

A települési önkormányzatok számának csökkenté-
sére vonatkozó nyilvános javaslattól a közelmúltig a po-
litikai 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 par-
lamenti 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 önkormány-
zat működik Magyarországon. Svédországban ez a szám 
300 fölött van, Nagy Britanniában 600 fölött, tehát itt egy 
kicsit szétaprózódott ez a rendszer itt szerintem valami-
lyen módon olyan átalakítást érdemes elindítani, amely 
gazdasági szempontból koncentrálja az önkormányza-
tok erejét.” 
Draskovics Tibor: „Nem is az egész beszélgetésre, hanem 
arra szeretnék reflektálni, amit most Misi a végén mon-
dott, mert a pillanat majdnem történelmi. Ha ezt tekint-
hetem 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 gaz-
dálkodási önkormányzatisággal összekevertük, azt kikü-
szöböljük, és ezzel óriási reformokat indíthatunk el. Én 
anélkül, hogy erre külön felhatalmazásom lenne, itt most 
mondom, és meggyőződésem, hogy bírom a kormány tá-
mogatását, 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 megma-
radásuk 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 támo-
gatással kell megteremteni az önkormányzás minimum-
feltételeit. Annak reményében, hogy a majdani, megfe-
lelő feladat- és munkamegosztás következtében egyre 
több lesz az olyan kistelepülés, amelynek önkormányzata 
költségvetési „infúzió” nélkül is életképes. És annak re-
ményében, hogy kistelepülési polgármesterek se lesznek 
csupán „kiabáló emberek”.

A magyar önkormányzati rendszer fejlődésének nem 
a települési önkormányzatok számának sokasága az aka-
dálya, hanem a feladatok és források nem megfelelő tele-
pítése és az ésszerű együttműködés hiánya. 

Zongor Gábor

Ladányi János és Szelényi Iván szociológu-
sok a Kritika című folyóiratban megjelent 
tanulmányukban az ötszáznál kevesebb 
lakosú, s a rohamos elöregedés miatt fo-
lyamatosan csökkenő lélekszámú ezernél 
több magyarországi településen az aktív 
népesség arányát alig több mint 27 száza-
lékra becsülik. Álláspontjuk szerint a több-
célú kistérségi társulások létrehozásának 
kikényszerítése „a kései államszocialista 
területgazdálkodási rendszer EU-köntös-
be bújtatott restaurációja”, amiben „a kései 
kádári reformtechnokrata mentalitás ér-
hető tetten”, mintha bizony a leggyengébb 
érdekérvényesítő képességű kistelepülési 
önkormányzatokon szándékoznának meg-
takarítani „a rendkívül drága és rendkí-
vül kevéssé hatékony magyar közigazgatás 
működési költségeinek töredékét”. Megle-
het, hogy ez a kritika túlságosan erős és bi-
zonyos, hogy a kistelepülések csakis társu-
lásban őrizhetik meg működőképességüket, 
ám a szerzőpáros által „kelet-európai szo-
cialista kisfalusi gettósodásnak” nevezett, 
1990 óta tartó folyamatot eddigi kormá-
nyainknak nem sikerült megállítani.

KR
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Fecskeházat adott át lakóinak a Tolna megyei Tamásiban dr. Kolber István 
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter. Ez-
zel a tízezres lélekszámú településen állami támogatással húsz fiatal család 
kapott lehetőséget az önálló életvitelre. 

A kormány bérlakásprogramja részeként kiírt pályázat révén az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, eredetileg bölcsődeként használt épületet ala-
kították át kétszintesre, amelyben húsz garzonlakás kapott helyet. Az állam 
kilencvenhárom és félmillió összegű vissza nem térítendő támogatással, a be-
ruházás 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 alatti-
ak, kereső tevékenységet folytatnak, illetve felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatói. Előírás továbbá az is, hogy az ilyen bérelhető garzonok-
hoz azok juthatnak hozzá, akik valamilyen lakáscélú előtakarékossági szer-
ződéssel 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.

Az idei évben csaknem 8 milliárdos 
keretből gazdálkodó panelprogram 
az összefogás programja, hiszen a la-
kóközösségek minden forintja mel-
lé 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 fel-
használásával épült lakóépületek fel-
újításának támogatására a lakáscé-
lú állami támogatásokról szóló kor-
mányrendelet 2001. február 1-jétől 
teremt lehetőséget. Ennek keretében 
az épületek utólagos hőszigeteléséhez 
és gépészeti rendszereinek energiata-
karékos felújításához, korszerűsítésé-
hez lehet vissza nem térítendő állami 
támogatásra pályázatot benyújtani.

Újabb fontos fejezet az immár ötö-
dik esztendeje folyó panellakás-fel-
újítási programban, hogy a napokban 
ismét döntés született a pályázati tá-
mogatások odaítéléséről. 

Amint az  ismeretes, olyan lakó-
közösségek, illetve önkormányza-
tok nyújthatnak be pályázatot, ame-
lyek a felújítási költségek egyharmad-
egyharmad 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 felújí-
tására, azt megelőzően 1,9 milliárd 
14 ezer 292 lakásra. A kormányzati 
hozzájárulás révén a mostani összeg-
ből csaknem 18 ezer panellakást kor-
szerűsítése kezdődhet meg. 

Az elnyert pályázati összegek alap-
ján összeállított listát Székesfehér-

vár vezeti, amely 38 pályázattal 604 
millió forintos állami támogatást 
nyert. Ennek révén 2687 lakás felújí-
tását kezdhetik meg ebben az évben. 
A sajtótájékoztatón résztvevő War-
vasovszky Tihamér, Székesfehérvár 
polgármestere elmondta, hogy váro-
sukban sok nehézséget okoz a panel-
házak állapota, ezért óriási jelentősé-
gűnek tartja az állami segítséget.. 

A második helyezett Pécs önkor-
mányzata 87 pályázatára 303 millió 
forint támogatást kapott, ebből csak-
nem háromezer lakás korszerűsítését 
oldhatják meg.

panelprogramja
Megkezdődött  
a fészekrakás

Egy Győr környéki fiatal házaspár 
írta alá az első Fészekrakó-szerző-
dést, amelynek révén hamarosan 
megvásárolhatják első otthonukat. 
A hat piacvezető bankban a prog-
ram első három hetében 9000 ér-
deklődő járt, s közülük 130 kötött 
szerződést. A Fészekrakó ügyfél-
szolgálat adatai szerint három hét 
alatt 950 állampolgár érdeklődött 
személyesen és közel négyezer te-
lefonon, emellett több mint ezer 
e-mail is érkezett. A Fészekrakó 
honlapon 72 ezer látogatást regiszt-
ráltak, ezen belül a leendő részletek 
kiszámolásához használható hitel-
kalkulátort  68 ezer alkalommal 
használták.

Egy fecskeház Tamásiban

A Fészekrakó ügyfélszolgálatot sze-
mélyesen 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.feszekra-
koprogram.hu címen lehet megtalálni.

AZ ÖSSZEFOGÁS
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Az Európai Unió társfinanszírozásá-
val az Európa Terv keretében megva-
lósuló Regionális Fejlesztés Opera-
tív Program (ROP) 2004–2006 kö-
zötti időszakára rendelkezésre álló 
107 milliárd forint összegű kereté-
nek mintegy negyedére már érvényes 
szerződéssel rendelkeznek az első 
nyertes pályázók. 

Az összetett, esetenként több regi-
onális szereplő érdekének összehan-
golását igénylő projektekre 1379 pá-
lyázatot nyújtottak be a pályázó ön-
kormányzatok, intézmények és szer-
vezetek 2004-ben. A formai és jogo-
sultsági értékelés után 757 pályáza-
tot fogadtak be a régiók, a mostanra 
leszerződött projektek száma pedig 
ötvenkilenc. Ennek nyomán orszá-
gosan nyolc turisztikai, huszonkét 
útfejlesztési, nyolc város-rehabilitá-
ciós, tizenhárom alapfokú oktatá-
si intézmény-fejlesztési beruházás, 
öt képzési és foglalkoztatási, vala-
mint három képzést célzó, úgyneve-
zett központi program megvalósítá-
sa kezdődött el mintegy 25 milliárd 
forint értékben. 

A rendszerben lévő további, már 
értékelt és pozitív támogatási javas-
latot kapott pályázatok szerződéskö-
téséhez a ROP Irányító Hatósága (IH) 
folyamatosan adja ki a kötelezettség-
vállalásokat. Az egyes pályázati abla-
kok 2004. november 5-ei felfüggesz-

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

Miután tavaly ősszel (az akkori) gazdasági és közlekedé-
si miniszter és Kálmán András, Dunaújváros Megyei Jo-
gú 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 kivite-
lezési szerződését, a hídnak s az útszakasznak az autópá-
lyákra vonatkozó kormányhatározat szerint 2006 végéig 
kell elkészülnie. Bodnár Zoltán, a beruházást irányító 
Nemzeti Autópálya Rt. elnök-vezérigazgatója szerint er-
re minden esély megvan, ha az augusztusi kis víz idején 
megkezdődik a kivitelezés. A híd közvetlen összekötte-
tést teremt majd a közép-dunántúli és az alföldi régiók 
között. Jelentőségét növeli, hogy alapvetően eltérő gaz-
dasági jellegű (ipari, illetve mezőgazdasági) területeket 
kapcsol össze. A Duna medrét 307,8 méter fesztávolságú 
nyílással hidalja át. Az úgynevezett „kosárfül” ívekre ká-
belekkel függesztik fel az acélgerendákat. Ezt a szerke-
zettípust az elmúlt évtizedekben a világ hídépítésének 
élvonalába tartozó országaiban előszeretettel alkalmaz-
zák, mivel a szerkezettípus dinamikai és stabilitási tulaj-
donságai rendkívül jók. Magyarországon ez lesz az első 
ilyen szerkezeti kialakítású híd. A méretei impozánsak. 
Az áthidaló ívek magassága a keresztgerendák tengelyé-
től számítva 48 méter, a híd szélessége a konzolokra sze-
relt gyalogjárdával, illetve kerékpárúttal együtt 41 méter, 
tömege pedig több, mint hétezer tonna lesz. A hídpillére-
ket cölöp-alapokra építik. A 387 változó hosszúságú vas-
beton cölöp mindegyike csaknem másfél méter átmérőjű, 
és körülbelül húsz méter mélyre fúrják őket a folyó med-
rébe. A cölöpök felső végeit egy cölöpfej fogja össze. Er-
re kerül rá maga a pillér. A dunaújvárosi hídnál nemcsak 
a kosárfül- kialakítás (a két hatalmas tartóív egymás fe-
lé dől, amiként egy kosár fülét összefogja a kosarat tartó 
kéz) a különlegesség, hanem a szerkezeti rendszer egésze. 
A szerkezeti elemek (a pályaszerkezet szélén levő mereví-
tő tartók) egymást segítve veszik fel a terhet, és kábeleken 
keresztül továbbítják az ívekhez. A mederhidat a Duna bal 
partján (Dunavecsénél) lévő szerelő jármon fogják össze-
állítani, 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 kosárfülű hídtésig beadott és a még régiós értéke-
lési, illetve központi minőségbizto-
sítási fázisban lévő pályázatok végső 
Döntés-előkészítő Bizottsági (DeB) 
szakmai értékelése, majd a keretek 
függvényében meghozott, IH általi 
döntés meghoztalakor válik látható-
vá, hogy mekkora a beadott pályáza-
tok összes támogatási igénye, mennyi 
lesz a még rendelkezésre álló keret, 
illetve milyen forrásátcsoportosítás 
szükséges és lehetséges a pályázati 
rendszeren belül a program pályáza-
tainak ismételt meghirdetéséhez. 

Tekintettel a pályázati ablakok 
rendkívüli népszerűségére és a beér-
kezett munkák nagy számára, az IH 
számításai szerint, 2005 őszére a le-
szerződött pályázatok a rendelkezés-
re álló hároméves teljes keretet lekö-
tik majd.

A 2006-ig tartó program pénzesz-
közeit a pályázónak a szerződéskö-
téstől számított két éven belül kell fel-
használniuk; ennyi ugyanis a projek-
tek maximális megvalósítási és pénz-
ügyi elszámolási ideje. 

Azok a pályázók tehát, akikkel 
2005-ben köttetik szerződés, 2007-
ig használhatják fel a támogatást, 
a 2006-ban szerződők pedig 2008-ig. 
Ezért valószínűsíthető, hogy a prog-
ramban rendelkezésre álló forrást 
Magyarország teljes egészében fel-
használja majd.

Százmilliók a Tisza-tóra

25 milliárd forint 
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Az Európa kulturális fővárosa 2010 címre aspiráló tizen-
egy városból hét jutott tovább a kiírás második forduló-
jába: Eger, Miskolc és Pécs pályázatát egyhangúlag, Bu-
dapest, Debrecen, Győr és Sopron beadványát egyszerű 
szótöbbséggel támogatta a szaktárca által felkért héttagú 
bírálóbizottság (tagjai: Bán Ferenc építész, dr. Garam-
hegyi Ábel, a gazdasági tárca helyettes államtitkára, dr. 
Mesterházy Balázs miniszteri biztos, Mizsei Zsuzsan-
na közgazdász, dr. Schneider Márta, az NKÖM helyet-
tes államtitkára, dr. Somogyi Zoltán, a Magyar Turisz-
tikai 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 elképzelé-
sek a következő nemzeti fejlesztési terv pillérei lehetnek. 
A cím elnyerésére kiírt pályázat második fordulójára 
augusztus közepéig jelentkezhetnek a továbbjutók. Ne-
kik 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 támo-
gatást kap Brüsszeltől, de ennél lényegesebb, hogy további 
uniós forrásokra is pályázzanak a szervezők. A második 
forduló bírálati szakaszában a kibővített bíráló bizott-
ság 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 minisz-
ter 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 ered-
mény 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 bármi-
re garancia lenne, tehát a hét város közül még bármelyik 
befutó lehet. A mi tippünk – a pályázatok és a bizottsá-
gi vélemény ismeretében –, hogy Eger lesz az. Meglehet, 
hogy nem válik be a jóslatunk, de a pályázat készítői-
nek nevét már most nyilvánosságra hozzuk. Eger Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Idegenforgalmi 
és Kulturális Irodájának munkatársainak nevét (Proto-
vinné Zsilinszky Erzsébet irodavezető, Agyagási Dezső 

kulturális referens, dr. Bánhidy Péterné idegenforgalmi 
referens, Dudás Tamás idegenforgalmi referens, Hódosi 
Lajosné idegenforgalmi referens, Orosz Helga kulturális 
referens, Tietze Nándor Pál idegenforgalmi referens, Tö-
rőcsik Gábor nemzetközi referens), a pályamunka meg-
fogalmazójának nevét (Kácsor Zsolt újságíró), az arcula-
tot kialakítók nevét (Leo Burnett Budapest Kft., Stangá-
né Csonka Erzsébet, Szélrózsa Bt.) és a logótervező nevét 
(Majoros László).

Az indoklásból
Az első forduló eredményének részletes indoklása sze-
rint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004. 
október 7-én közzétett nyílt pályázati felhívására beérke-
zett pályázatok mindegyike megfelelt az adatszolgáltatási 
és formai követelményeknek. A pályázatok készítői lát-
hatólag nagy energiákat mozgósítottak a kulturális alapú 
fejlesztésekkel kapcsolatos tervek kidolgozása érdekében: 
az egyes pályázati munkák közül majd valamennyi tartal-
maz olyan, egyenként is megvalósításra érdemes kezde-
ményezést 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 való-
ban közép- és hosszú távú elképzelésekre alapozott mun-
kának tekinthető, amelyek centrumában nem egyszerűen 
a 2010-es év programlehetőségei, hanem a város arcula-
tának átfogalmazására való törekvések állnak. 

A bírálóbizottság tagjai mindazonáltal egyetértettek 
abban, hogy a legtöbb pályamunkából hiányzik az átgon-
dolt, a város sajátosságaiból és a 21. század új technoló-
giai paradigmájának követelményrendszeréből egyszerre 
adódó egységes jövőkép, vízió, alapkoncepció. A legtöbb 
pályamunkában egyelőre csak kevéssé látszanak a nem-
zetközi érdekeltség (és érdekesség) irányából megfogal-
mazódó 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 forma-
litáson túlmutató, tényleges bevonását.

A bizottság szerint az egyhangúlag továbbjuttatott vá-
rosok pályázatai alkalmat adhatnak arra, hogy a város 
produktív módon értelmezze újra önmagát Európa egé-
szének figyelembevételével is. 

Pécs esetében ilyen a „Balkán kapuja”-tematika és egy-
általában a kelet-nyugat, észak-dél relációban mutatkozó 
centrális-közvetítői jelleg.

Eger termékeny módon képes önmagát a fent-lent, kí-
vül-belül, láthatóság és láthatatlanság oppozicionális ke-

három bizakodik, négy reménykedik, három kiesett

VÁROSOK A VÁRTÁN
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rete, azaz végső soron a határ (végvár), a kapocs, az ösz-
szekötöttség és az elválasztottság problematikája mentén 
(újra)értelmezni.

 Miskolc pedig egységesként képes kulturális alapú ön-
átfogalmazási kísérletét megjeleníteni.

 Mindemellett még ezekben a pályázatokban sem elég-
séges az adott alapkoncepció kidolgozottsága. 

A többi pályázatból – a győri pályázat kivételével, 
amelyben a kultúrának a közlekedéssel és a technoló-
giával való egységbe szervezése valóban termékeny ér-
telmezési keretnek tekinthető – voltaképpen hiányzik 
a gondolkodás egészét átfogó és a projektelemek egy-
másra épülését meghatározó koncepcionális alapszerke-
zet, 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 el-
ső fordulóban gyakran ígéretesnek nevezhető koncep-
cionális 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 kezdemé-
nyét juttatta el a pályázat kiírójához.

A tovább nem juttatott pályázatokból az egységes, eu-
rópai mércével mérve is jelentős eseménysorozat átfogá-
sára képes alapkoncepció hiányzik. 

Annak ellenére, hogy Székesfehérvár, Veszprém, Kecs-
kemét és Kaposvár esetében is nemes és értékes hagyo-

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

Eger
Az egri pályázat talán valamennyi közül a legkidolgo-
zottabb. Az építészeti megoldások a többi pályázatéhoz 
viszonyítva átgondoltak, és látszik, hogy milyen egysé-
ges irányba mutatnak az egyes projekt-tervek. Az egri 
pályázat hatékony módon képes ötvözni a meglévő kul-
turális és turisztikai adottságokat a vizuális és techno-
lógiai régióközpontként való megjelenés új irányaival 
és igényével. Érzékelhető törekvés egy fiatalos, dinami-
kus, a város térszerkezetét is megváltoztatni képes kul-
turális önértelmezésre. A részletes városrendezési ter-
vek, amelyek bár nem tekinthetőek kizárólag kulturális 
kérdésnek, kétségtelenül a városban élhető élet pozitív 
alakítását és a város fejlesztését célozzák, a pályázati ki-
írással 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 szint-
jén 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. Fel-
ismeri, hogy a város arculatának a 20. század második 
felében mutatkozó irányított és a saját hagyományokhoz 

A Kulturális Miniszterek Tanácsa 1985 júniusában a fen-
ti idézet szellemében indította el az akkor még Európa 
Kulturális Városa címet viselő programot, Melina Mer-
couri akkori görög kultuszminiszter kezdeményezésé-
re. 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 megva-
lósulásait tartva persze szem előtt – nagymértékű gazda-
sági, 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 kul-
túra nem kapja meg az őt megillető tiszteletet és odafi-
gyelést. 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 po-
litikában. Az Európa Kulturális Fővárosa-akció gondo-
latát a görög színész- és politikusnő e találkozón terjesz-
tette az illetékes miniszterek elé, s meggyőzte kollegáit 

az európai városok kulturális és művészeti sokszínűsé-
gét, közös kulturális örökségük és ezek kreatív erejét de-
monstrálni hivatott programsorozat céljának fontossá-
gáról.  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 Pá-
rizs, 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, Hel-
sinki, Krakkó, Reykjavík, Prága, Santiago de Compos-
tela, 2001 Porto, Rotterdam, 2002 Bruges, Salamanca, 
2003 Graz, 2004 Genova, Lille.

Az elkövetkező években a lista az alábbi országok vá-
rosaival bővül: 2005 Írország, 2006 Görögország, 2007 
Luxemburg, 2008 Egyesült Királyság, 2009 Ausztria és 
Litvánia, 2010 Németország és Magyarország, 2011 Finn-
ország és Észtország, 2012 Portugália és Szlovénia, 2013 
Franciaország és Szlovákia, 2014 Svédország és Lettor-
szág, 2015 Belgium és Csehország, 2016 Spanyolország 
és Lengyelország, 2017 Dánia és Ciprus, 2018 Hollandia 
és Málta, 2019 Olaszország.

FÕ-
VÁR

OS
OK
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való viszony tekintetében minden bizonnyal szerencsét-
lenül egyoldalú alakítása az alapkódok tekintetében kul-
turális természetű, azaz a nem kívánt folyamat(ok) kul-
turális 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 vá-
rosban élők viszonya saját lakóhelyükhöz. Kiemelt fon-
tosságú a bizottság szerint a város utóbbi néhány évben 
elért látványos kulturális fejlődése, a kiemelkedő kultu-
rális pályázati aktivitás és az a tény, hogy a pályázat több 
olyan projektet tartalmaz, amely a városszerkezet átala-
kításával természeti és köztereket rehabilitál, ad vissza 
mindennapi használatra a város lakóinak.

Pécs
A pécsi pályázat készítői rendkívül szerencsés módon is-
merték fel a város saját, földrajzi helyzetéből adódó geo-
politikai és kulturális jelentőségét. Az öt időréteg gon-
dolata plauzibilis módon illeszkedik a város saját adott-
ságaihoz és az öt koncepcionális alappillér mindegyike 
érzékeny módon kapcsolódik a pályázati kiírás prioritá-
saihoz. A koncepcionalitás talán ebben a pályamunká-
ban a legerősebb. Ezen túl különös erénye a pályázatnak, 
hogy fokozott mértékben készül az ipari örökség kultu-
rális, turisztikai célú újrafunkcionalizálásra és kiemelt 
gondot fordít az ún. felvezető évek (2006–2009) temati-
kai kidolgozására. A pécsi pályázatban a legnyilvánva-
lóbb az európai kontextus gondolatának megfogalma-
zása és felismerése. 

Budapest
A budapesti pályázat esetében kitűnőek a város infra-
strukturális fejlettségére, az értelmiségi elit aktivitásá-
ra és koncentráltságára építő, különös potenciált sejtető 
egyes, önmagukban is jelentős kulturális és turisztikai 
erőt képező projekt-tervek. A tematikus keret kidolgo-
zatlansága ellenére is van a város pályázatában olyan 
vezérfonal, amely világossá teszi, hogy a város merre kí-
ván haladni és amely további kidolgozásra érdemes. Hi-
ányzik azonban az átfogó, tényleges koncepció, a víz-te-
matika 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 – kon-
centráltsága, a bírálóbizottságot a pályázat nem győzte 
meg egyértelműen arról, hogy az Európa Kulturális Fő-
városa-akció látszódna és maradandó nyomokat hagyna 
a városon, a legszebb ötletek egy része a pályázati felhí-
vástól függetlenül is szerepel a város középtávú fejlesz-
tési elképzelései között.

Debrecen
A debreceni pályázat bár nagy energiákat fordít a város 
kulturális öröksége megismertetésének szélesítésére, 
a bírálóbizottság hiányolta azt az alapkoncepciót, amely 

az egyes projekt-ötleteket hatékonyan tematizálná, ennek 
hiányában pedig túlzottan eluralkodik a pályázaton egy-
fajta ötletbörze-jelleg. A koncepcionális gondolkodás hi-
ányának következménye az is, hogy kétségessé válik a vá-
ros kulturális identitásának a 21. század kontextusában 
való sikeres megfogalmazása vagy újrafogalmazása. A bí-
rálóbizottság véleménye szerint az egyes – több esetben 
kiváló – ötletek felfűzése esetén jelentős kulturális po-
tenciállal kecsegtető pályázati munkát lehetne létrehozni 
a meglévő anyagból, és a város geopolitikai helyzete is ki-
tüntetett jelentőségűvé teheti a város pályázatát.

Gyõr
A győri pályázat a koncepcionalitás és az innovativitás te-
kintetében nyújtja a legkiválóbbat: példásan széles kultú-
ra-fogalommal dolgozik, dinamikus, fiatalos projekt-öt-
letei ígéretesek. A pályázati anyag jelen fázisában azonban 
túlzottan programorientált (találkozók, fesztiválok stb.), 
az egyes nagyprojektek és fenntartható módon működ-
tethető fejlesztések kidolgozottsági foka viszonylag ala-
csony. Pozitívum viszont a technológiai és média-irá-
nyultságú projekt-elképzelések hangsúlyos szerepe.

Sopron
A soproni pályázatból is hiányzik a markáns alapkon-
cepció, bár a képet árnyalja, hogy a város egymástól jól 
elhatárolható és sokrétű tematikai elemrendszert (Liszt, 
Fertőd mint világörökség, turisztikai potenciál, politi-
kai-történelmi jelentőség [Piknik]) jelenít meg pályáza-
tában. Amely a jelen fázisában talán túlzottan fesztivál- 
és 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). Ro-
konszenves a pályázati munka dinamikus, fiatalos jelle-
ge, valamint az az elgondolás, hogy kulturális szempont-
ból kiemelt érzékenységű elhelyezkedéséből próbál meg 
hosszú távú tőkét kovácsolni.

Székesfehérvár
A székesfehérvári pályázat szakmailag, nyelvileg és nyom-
dailag is kifogásolható, az innovatív kulturális projektek, 
a kulturális alapszolgáltatások szélesítését szolgáló fej-
lesztések, az átfogó, kulturális alapú városfejlesztésre 
vonatkozó tervek és a város kiváló földrajzi-infrastruk-
turális adottságaiból nyerhető regionális erő felmutatá-
sának semmi nyoma. 

Veszprém 
A veszprémi pályázat bár a fehérvárinál jelentősebb re-
gionális igénnyel lép fel, az anyag központi fejlesztési 
elemei nagyon nagy részben közlekedés-fejlesztési jel-
legűek, az olyan ígéretesen hangzó „vállalások” pedig, 
mint amilyen például a Dubniczay Ház „képzőművé-
szeti kiállítóhellyé alakításával létrehozott turisztikai 
attrakciója”, pusztán csak az általánosság szintjén moz-
gó megfogalmazásokat takarnak (pl.: „kulturális, kép-
zőművészeti rendezvények megrendezése”, „hiánypótló 
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A Régiók Bizottsága Wroclaw váro-
sával közösen 2005 május 19-én és 
20-án csúcstalálkozót rendez a vá-
rosok és régiók számára. Több, 
mint ötszáz résztvevő, közöttük há-
romszáz régió-elnök, nagyvárosi 
polgármester, regionális parlamen-
ti elnök, helyi és regionális önkor-
mányzatok európai és nemzeti szö-
vetségeinek elnökei, és így tovább, 
utaznak 2005. május 19–20-án 
Wroclawba. A rendezvény székhe-
lyeként azért esett a választás a tör-
ténelmi múltú és dinamikus város-
ra, mert az – Peter Straub, a Régiók 
Bizottsága elnökének szavai szerint 
– olyan szimbóluma egy jövőorien-
tált Európának, amely átvészelte 
a múlt konfliktusait és gyújtópont-
jává vált egy nyitottságot és tole-
ranciát sugárzó, a fenntartható in-
tegrációt 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 hang-
súlyozottan kifejezésre juttathas-
sák, miért is van szüksége Euró-
pának az Alkotmányra, arra, hogy 
a Régiók Bizottságának a szubszi-
diaritás valóra váltása érdekében új 
jogosítványai legyenek. Emellett le-
hetővé válik a városok és községek 
számára, hogy kikényszerítsék vé-
leményük meghallgatását az Euró-
pai Unió jövőjének pénzügyi vonat-

kozásairól. A résztvevő szerveze-
teknek – mint az európai gazdasá-
gi lét életelxírének – módjuk nyílik 
véleményt nyilvánítani a lisszaboni 
EU-Csúcs által megjelölt fejleszté-
si célok gyakorlatias megközelítésű 
megvalósításáról. 

A vendéglátó város polgármeste-
rét – tekintettel arra, hogy országuk 
mindössze egy évvel a belépés után 
részese lehet az európai egység for-
málásának – nagy megelégedettség 
és büszkeség tölti el. A polgármester 
azt a döntést, hogy a csúcstalálko-
zó Lengyelországban legyen, az új 
EU-tagországok irányában tanúsí-
tott 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 gya-
korlati végrehajtása lesz a csúcsér-
tekezlet uralkodó témája. Annak 
érdekében, hogy részletekig menő 
véleménycserére kerülhessen sor, 
a Régiók Bizottsága három vitafó-
rumot rendez, az alábbi kérdéskö-
rökben:
• decentralizáció és demokrácia,
•  decentralizáció és versenyképes-

ség,
•  decentralizáció és összetartás 

(kohézió). 
A csúcstalálkozótól a polgármes-

terek és a régiók vezetői várhatóan 
világos üzenetet kapnak majd, ami-
nek lényege, hogy a decentralizáció 
az a kipróbált út, amely az Európai 
Uniót saját városainak és régióinak 
polgáraihoz közelebb tudja hozni.

közösségi funkciókat [lát el], erősítve a város kulturális 
arculatát”, stb). A bírálóbizottság szerint bár a turizmus 
kiemelt részét képezi a Kulturális Főváros-év lehető-
ségrendszerének, a veszprémi pályázatban a kulturális 
és kreatív szektor egyéb mezőinek teljesítményéhez ké-
pest túl nagy súllyal bírnak a turizmus-orientált elkép-
zelések. Az anyanyelv sajátosságára épülő elképzelés mél-
tánylandó és támogatandó, de a pályázat egyrészről nem 
fektet energiát arra, hogy az, a magyar szempontból kü-
lönösen érzékeny terület, ami nyelvi izolációnak nevez-
hető, miképpen lenne európai méretekben fellazítható, 
másrészről a projekt volumene – a jelenleg kifejtett for-
mában – önmagában még nem lép túl egy néhány hetes 
rendezvénysorozat keretein. A pályázat egyébként is ál-
talában fesztivál-jellegű elképzelésekkel dolgozik (ver-
bál-túrák, irodalmi esték, találkozók, előadások, konfe-
renciák, stb.). A pályázati kiírás ennél komplexebb, ma-
radandóbb projekt-teveket (is) kért, nem beszélve arról, 
hogy a pályázaton induló városok fesztivál-szervezés te-
rén már az Európa Kulturális Fővárosa-cím nélkül is ha-
gyományosan erősek.

Kecskemét
A kecskeméti pályázatára is érvényesek azok a meglá-
tások, amMelyek a tovább nem juttatandó pályázatokra 
általában. A Kodály-örökség felbecsülhetetlen értékű ha-
gyománya önmagában, más, jelentősebb kulcsprojektek 
nélkül nem elégséges egy 12 hónapon át tartó program-
sorozat „kitartására”. A pályázati kiírás és az uniós elvek 
sokkal komplexebb fejlesztési elképzeléseket vártak a pá-
lyázóktól, a meglévő értékek bemutatása pedig önmagá-
ban 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-rendszeré-
nek felmérése és az annak való megfelelés. A pályázatban 
több, önmagában véve ötletes és támogatásra méltó elkép-
zelés szerepel (Európavár, Desedai Pihenőpark), azonban 
a pályázatnak – felmérve mintegy saját hiányosságait 
– tartalmaznia kellett volna azokat az infrastruktúra-
fejlesztési és kommunikációs terveket, amelyek a meg-
közelíthetőségi szempontok felől mutatkozó hátrányok 
kompenzálására alkalmasak. A pályázat alapüzenete te-
kintetében is több kérdés merült fel a bíráló bizottság 
tagjaiban, a szabadság eszméjének középpontba helyezé-
se 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 általá-
ban 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 lát-
ható a központi elgondolás mögött rejlő és egyfajta regio-
nális központi szerep kialakítását valószínűsítő erő.

*Az Osztrák Községszövetség KOMMUNAL című 
hivatalos lapja idei februári számában megjelent 
tájékoztatót dr. Csalótzky György, a TÖOSZ nem-
zetközi 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 Belli-
ard 101, B-l040 BRUXELLES. Tel: 0032/2/282 2211, 
Fax: 0032/2/282 2325, Web: www.cor.eu.int)

Városok és régiók csúcstalálkozója*

Európa  
decentralizációjáról  

a lengyelországi  
Wroclawban
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A 2007 januárjától induló Aktív Európai 
Állampolgárság Program részleteiről foly-
tattak eszmecserét február elején Brüsszel-
ben az európai és nemzeti delegáltak mel-
lett az Európai Bizottság oktatási és kultu-
rális főigazgatósága által meghívott szerve-
zetek (helyi szintű non-profit szervezetek, 
szakszervezetek, önkormányzatok, önkor-
mányzati szövetségek stb.) képviselői. A ta-
nácskozáson a magyarországi önkormány-
zati szövetségek közül a TÖOSZ képvisel-
tette magát Krausz Veronika nemzetközi 
titkár személyében. Ezen a fórumon adták 
át az európai integráció sikeréhez, illetve 
az európai polgárság fogalmának tudatosí-
tási folyamatához – testvérvárosi kapcsola-
taik révén – hozzájáruló települési önkor-
mányzatok számára megítélt „Golden Stars 
Awards” (Arany Csillagok Kitüntetés) el-
nevezésű díjat, amelyben a magyarországi 
pályázók közül – tavalyi projektje alapján 
– Szigetszentmiklós és  Kiskunfélegyháza 
önkormányzata részesült.

A fórum résztvevői az Aktív Európai Ál-
lampolgárság Programnak  
• a testvérvárosi kapcsolatokat és aktív pol-
gárságot; 
• az általános európai érdekeket szolgáló 
’think tanks’-et (ötletközpontokat); 
• a civil szervezetek által szervezett, euró-
pai dimenziójú projekteket támogató részét 
vitatták meg. 

A rendezvényt Ján Figel, az Európai Unió 
oktatásért, képzésért, kultúráért és több-
nyelvűségért felelős biztosa nyitotta meg, 
aki a három fő prioritás (jólét, szolidaritás 
és biztonság) jegyében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy mindenekelőtt új együttmű-

ködési formákat kell kidolgozni az európai 
állampolgárokat közelebbről ismerő szerve-
zetekkel. A nyitó szekcióban felszólaló po-
litikusok – akik által gyakorlatilag az ösz-
szes uniós intézmény képviseltette magát 
– hangsúlyozták, hogy a lisszaboni célok 
megvalósulása és a hasonló közösségi prog-
ramok hitelességének megőrzése érdekében 
a társadalom minden rétegét, korra és nem-
re való tekintet nélkül meg kell szólítani, ar-
ra törekedvén, hogy az európai állampolgár 
ne csak tárgya, hanem alanya legyen az eu-
rópai politikának. Mivel az állampolgárok 
aktív részvételét nem lehet elefántcsont-to-
ronyból hozott döntésekkel segíteni, az át-
láthatóság növelése és konzultációk szerve-
zése 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 szerve-
zetek által lehet elnyerni, amelyeket – mint 
a fokozottabb információ-áramlás, s az in-
novatív sokféleség letéteményeseit – több 
forrásban kellene részesíteni. 

Az eddigi programfinanszírozás tapasz-
talatai alapján a tanácskozáson résztve-
vő érdekeltek a bürokratikus elszámolási 
rendszerek egyszerűsítését, a hosszú távú 
programok és a folyamatosság ösztönzé-
sét, az európai identitást és összetartozást 
népszerűsítő oktatás és képzés fejlesztését, 
a „think tank” szervezetek („ötlet-közpon-
tok”) hálózatának kialakítását,  az innová-
ció segítését, az európai eszmét magukénak 
valló fiatalok szervezeteinek, illetve a test-
vérváros-program hathatósabb támogatását 
szorgalmazták.

A konzultáción Jeremy Smith, a CEMR 
főtitkára, Sandra Ceciarini, a testvérvárosi 
kapcsolatokért felelős CEMR-szekció veze-
tője, továbbá az önkormányzati szövetsé-
gek, valamint a testvérvárosi kapcsolatok-
ban érdekelt települési önkormányzatok je-
lenlévő képviselői a program részét képező 
testvérvárosi kapcsolatokat érintő támoga-
tási rendszer alakításáról fogalmazták meg 
álláspontjukat. 

Az e témában felszólalók egyetértettek 
abban, hogy a testvérvárosi programot foly-
tatni kell, s hogy az önkormányzatoknak, 
mint a polgársághoz legközelebb álló szint-
nek a testvérvárosi projektekbe való bevoná-
sa az Aktív Európai Állampolgárság Prog-
ramnak különleges dimenziót kölcsönöz, 
s ezért a programnak ezt a részét nem sza-
bad beolvasztani a civil szervezetek, illetve 
ötlet-központok számára létrehozott támo-
gatási rendszerek támogatását célzó másik 
két programrészbe. Az  egyes projekteket 
finanszírozó támogatási rendszer mellett 
több éves programokat támogató finanszí-
rozási rendszereket is javasoltak kialakíta-
ni. 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 önkor-
mányzatának kezdeményezésére testvérvá-
rosai – a lengyelországi Busko Zdrój, a fin-
nországi Haukpudas, a németországi Sten-
heim és magyarországi Szigetszentmiklós 
– képviselőinek részvételével az alternatív 
energia, a környezetvédelem és a biomező-
gazdaság témakörében szakértők közremű-
ködésével tartott konferencián a testvérvá-
rosi kapcsolatok jövőjéről esett szó. 

A németországi Braunfels város önkor-
mányzata által szervezett, az Európai Kon-
vent – a lakosság aktív közreműködése Eu-
rópa jövőjében című fórumon a regioná-
lis, országos, és európai uniós döntéshozók 
mellett ugyancsak a testvérvárosok – a fran-
ciaországi Bagnols sur Cèze, a spanyolorszá-
gi Carcaixent, a belgiumi Eeklo, az olasz-
országi Feltre, az Egyesült Királyság-beli 
Newbury, a romániai  Korond és a magya-
rországi Kiskunfélegyháza – főként fiatal 
képviselői vettek részt. A találkozó fő témá-
ja 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 Eu-
rópai Unió Alkotmányára vonatkozó kér-
désekre adott válaszokkal ismertette meg 
a résztvevőket. 

Egy uniós program célja, hogy az európai politiká-
nak az Európai Unió állampolgárai ne tárgyai, ha-
nem alanyai legyenek. A program részleteiről nem-
régiben Brüsszelben tárgyaltak az érdekeltek. 

AZ EURÓPAI UNIÓ ARANY CSILLAGOK KITÜNTETÉSÉT KAPTA MEG
SZIGETSZENTMIKLÓS ÉS KISKUNFÉLEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA
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A Belügyminisztérium, a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztérium, a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási 
Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, a Miniszterelnöki Hivatal, 
Budapest Főváros Önkormányzata, a Ma-
gyar Turizmus Rt., a Magyar Turisztikai Hi-
vatal, mint a verseny kiírói – az Országgyűlés 
önkormányzati bizottsága, az Országgyűlés 
környezetvédelmi bizottsága, a Magyar Ön-
kormányzati Főkertész Szövetség, a Balaton 
Alapítvány, a Balaton Szövetség, a Kertbarát 
Magazin, a Kerti Kalendárium, a Kertészek 
és Kertbarátok Országos Szövetsége, a Vá-
ros és Faluvédők Szövetsége, a Nagyváthy 
János Gazdaképző Egyesület, a KITE Rt., 
a MAKEOSZ, a MAKETÁSZ, a Virágzó Ma-
gyar Kertkultúráért Alapítvány, valamint a 
TÖOSZ és az ÖNkormányzat című folyó-
irat támogatásával – meghirdetik a Virágos 
Magyarországért virágosítási, parkosítási és 
környezetszépítő versenyt.

A versenyen valamennyi magyar telepü-
lés önkormányzata részt vehet. A verseny-
re 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 elkül-
deni: promocio@mtrt.com) a település rö-
vid szöveges bemutatását (legfeljebb egy gé-
pelt oldal, cca. 1800 karakter terjedelemben) 
és három – lehetőleg – digitális fényképet, 
amelyek egyike turisztikai látnivalót áb-
rázoljon.

A verseny célja a kultúrált, környezetba-
rát, vendégváró országkép kialakításának 
segítése, a településnek a környezetvéde-
lem, az ökológia követelményeinek megfe-
lelő, esztétikus megjelenítése, növényekkel 
díszítése, zöldfelületek, parkok, fasorok léte-

JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott  ................................................................................ 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.  ..............................................................................

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

Sorszám:


sítése, fenntartása, kulturált egészséges kör-
nyezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, 
intézmények virágosítása, továbbá a tele-
pülés műemlékeinek, épületeinek turiszti-
kai és kulturális értékeinek megőrzése, fej-
lesztése és a parlagfű irtása. A résztvevők 
– települések önkormányzata, lakossága, 
civil szervezetei, intézményei, vállalkozá-
sai – szépítő munkájukkal javítják telepü-
lésük, s az ország jó hírét, az ott élők élet-
minőségét, 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 eszté-
tikusabb megjelenítése, továbbá a fogyaté-
kossággal élők intézeteinek emberhez mél-
tó kialakítása.

A Szervező Bizottság a verseny követel-
ményeit (amelyek alapján elbírálják, s dí-

jazzák a résztevőket) az alábbiakban hatá-
rozta meg: 
I. Minőségi követelmények: a települési zöld-
felületek, emlékhelyek, sírkertek minősége, 
gondozottsága • növénykiültetések – fák, 
cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári vi-
rágok gyepfelületek minősége, harmóniája 
a tájjal, az épített környezettel, a műemlékek 
és környezetük állapotával
II. Felkészülés, részvétel a környezetszépítés-
ben: az önkormányzat erőfeszítése (forrá-
sok, támogatás, szervezés, irányítás) • helyi 
vállalkozások, intézmények részvétele (ven-
déglátók, üzletek, üzemek stb.) • közösségi 
együttműködések, civil szervezetek rész-
vétele, helyi versenyek szervezése • magán-
házak tulajdonosai, a lakosság részvétele 
(utcakertek, előkertek, épület homlokzatok 
díszítésével) • környezeti nevelés, az okta-
tási intézmények külső, belső környezeté-
nek virágosítása, gondozása, az ifjúság ak-
tív részvételével
III. Általános benyomások: a település zöld-
felület-gazdálkodása, helyzete • a település 
tisztasága, a parlagfű és más gyomok irtá-
sa • az épített környezet minősége, állapota 
(terek, utcák, épületek, műemlékek, utca-
bútorok) • a település megjelenése turiszti-
kai szempontból

A verseny fődíja: részvétel a 2006. évi Vi-
rágos Városok és Falvak Versenyén (Entente 
Florale) Magyarország képviseletében. 

Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny, 2005.
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ARCAD v8
-jelentős változás, verhetetlen ár/teljesítmény...

A DesignSoft Kft. építészeti tervezőrendszere jelentős változáson esett át, szolgáltatásai mindenütt kibővül-
tek, 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 felépí-
tés, felhasználóbarát munkafelület jellemzi a progra-
mot. Ráadásul a pénztárcánkhoz is nagyon barátsá-
gos, szóval a „best buy” kategóriába tartozik.
A tervezés az alaprajz megszerkesztésével végezhető, 
amely alapján háromdimenziós környezetbe beillesz-
tett fotorealisztikus képek, látványfilmek, panoráma-
filmek, metszetek, mennyiségi kigyűjtések készíthe-
tők az épületről. A programmodulok átjárhatósága, 
egymás közötti kapcsolata gyors eszközt nyújt a terv 
tökéletes elkészítéséhez alaprajzi és látványterv szin-
ten egyaránt.
Az ARCAD 8 verzióban réteges fal- és födémszer-
kesztés alkalmazható. A programban felkínált réteg-
leírások saját rétegekkel is bővíthetők. A metszetben 
az alkalmazott rétegek automatikusan megjelennek, 
ezzel rengeteg munkát és időt takaríthatunk meg. Új-
donság a 3D-ben, hogy párhuzamosan több ablakban 
is követhetjük a tervezés menetét.
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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 alkalma-
zásokat 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) messze-
menőkig 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, il-
letve kifejlesztésre. Olyan alkalmazások, amelyek valóban képesek megfelelően támogatni a helyi önkormányzatokat, továbbá a telepü-
léseket 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 el-
nevezésű térinformatikai rendszere a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének E-GO szoftverminősítését. Az i-
gazoló 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 térinfor-
matikai 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 Ön-
kormányzati 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 test-
reszabhatósági 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 be-
vált technológiát és eljárásokat alkalmaz.

A FORTE-rendszer teljes önkormányzati munkafolyamatokat valósít meg, több teljes munkakör, iroda feladatainak ellátásához szük-
séges legtöbb funkciót biztosítja. Emellett a rendszer integrálható egyéb információs rendszerekhez, adatbázisokhoz, így az önkormány-
zati 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 önkormány-
zatok, 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, vissza-
kereshetjük. 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 infor-
mációkat is olvashatnak.
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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 szavatossá-
got 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
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A 78/2003 GKM szerinti első vizsgálat el-
végzése után, (határidő: 2005. június 30.) 
az adott önkormányzatban a játszóterekért 
felelős önkormányzati dolgozó, legyen pol-
gármester, vagy műszaki ellenőr, kezében 
egy nem túl részletes jelentéssel nem tudja 
igazán, hogy mit tegyen. A jelentés várha-
tóan nagyon pontosan leírja, hogy a vizsgált 
játszótéri eszköz megfelel, vagy balesetve-
szélyes, esetleg javítható. 

A vizsgálaton megfelelő eszközzel nincs 
semmi gond, az minden beavatkozás nélkül 
használható. A szabvány követelményei-
nek meg nem felelő, de balesetveszélyes esz-
köz javítását 2008. december 31-éig el kell 
végezni, erre az elkövetkező évek költség-
vetésének készítésekor legyünk fi gyelem-
mel. A balesetveszélyes eszköz használatát 
a hibák kijavításáig meg kell akadályozni, 
vagy azt azonnal el kell bontani. Viszonylag 
könnyű dolgunk van, ha a balesetveszélyes-
nek minősített eszközről azonnal látható, 
hogy gazdaságos javítása nem megoldható. 
Ekkor intézkednünk kell az azonnali bon-
tásról. Előfordulhat, hogy viszonylag új és 
nagy értékű játszótéri eszközeinkről állapít-
ják 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 ingye-
nesen kell, hogy elvégezze. A nagyobb hazai 
gyártók és forgalmazók a szabvány életbe 
lépését követően (1998) gyártott és forgal-
mazott játszótéri eszközeiket is minden bi-
zonnyal ingyenesen javítják, már csak hír-
nevük védelmében és a későbbi eladások re-
ményében is. A korábban vásárolt játszótéri 
eszközök-, valamint azon eszközök javítása, 
melynek gyártója megszűnt, önkormány-
zati forrásokból kell, hogy megoldódjon. 
Bár a leírás és a mellékelt fényképek alap-
ján 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 szabványosí-
tási szakértő egyike. Javasolt felvenni a kap-
csolatot valamelyik szabványosítási szak-
értővel, esetleg egy másik kijelölt szerve-
zettel, hogy a javításokat úgy tudjuk elvé-
geztetni egy később kiválasztott (pályázat 
vagy árajánlatok alapján) szakipari céggel, 
hogy a játszótéri eszköz az újabb vizsgála-
ton megfelelt minősítést kapjon. A szakér-

tő a javítások módjának meghatározásával, 
a költségvetési kiírás elkészítésével segítheti 
munkánkat, hiszen könnyen eshetnénk ab-
ba a hibába, hogy az egyik balesetveszélyes 
rész javításával egy másikat hozunk létre. 
Ugyanígy járhatunk el a nem balesetveszé-
lyes, de javítandó játszótéri eszközöknél is, 
bár itt lesz időnk a megbízott önkormány-
zati dolgozó beiskolázására is. pl.: az MSZT 
(Magyar Szabványügyi Testület) egyik tan-
folyamára. Az eredeti vizsgálatot végző ki-
jelölt szervezet általában nem szívesen vesz 
részt a megoldások felkutatásában, hiszen 
nem ez a feladata, ráadásul, ha az általa ja-
vasolt javításokat végrehajtottuk, már el 
kellene fogadnia a játszótéri eszközt szab-
ványosnak.

Könnyen megeshet, hogy a játszótéri esz-
köz javítása, esetleg megfelelősége mellett 
az ütéscsillapító burkolat az ami nem felel 
meg a szabvány előírásainak. Ilyenkor el 
kell döntenünk, hogy megéri-e az ütéscsil-
lapító burkolat kialakítása, vagy mégis in-
kább a bontás mellett döntünk. Az öt ezer 
forintot érő csővázas mászókának nem biz-
tos, hogy érdemes 160 ezer Ft-os eséscsil-
lapító gumiburkolatot készíteni.Amennyi-
ben mégis az eséscsillapító burkolat készí-
tése mellett döntünk, mondjuk egy nagy, 
jó karban lévő, egyedi készítésű játszóvár 
esetén, több lehetőségünk van. Alkalmaz-
hatunk szemcsés, laza talajburkolatot, mo-
sott folyami homok, vagy fenyőkéreg fel-
használásával.

A szabvány még említi a faaprítékot 
és a kavicsot is, de ezek hazánkban nem 
terjedtek el. A mosott folyami homok elő-
nye az olcsósága és a könnyű kezelhetősé-
ge, hátránya a kutyák és macskák által na-
gyobb mértékben szennyezett területeken 
a gyakori fertőtlenítési költségekben, és ab-
ban mutatkozik, hogy keményebb teleken 
a homok átfagyása miatti eséscsillapító tu-
lajdonság időszakos elvesztésére nincs még 
igazi megoldás. (a keményre fagyott homok 
fellazítása nem igazán hálás feladat). A fe-
nyőkéreg burkolat már lényegesen drágább 
kb.: 10 000-Ft/m3-s bekerülési költségét el-
lensúlyozza, hogy a fenyőkéreg biológiai-
lag öntisztuló, s lazítása fagyban sem okoz 
gondot. Hátránya a melegebb csapadéko-
sabb időszakban bekövetkező humifi káló-
dás miatti gyorsabb elhasználódás, a gya-
koribb csere. (bár egy részét átrostálással 
ilyenkor is meg lehet menteni). Harmadik 

lehetőség a gumiburkolat. Ez valóban időt-
álló és modern megoldás, csupán a költsége-
ket kell valahogy kigazdálkodni. Gumibur-
kolat tervezésekor annak minőségét (HIC-
érték) mindenkor a szabadesés magasság-
hoz 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 ön-
kormányzati forrásból új játszótéri eszkö-
zök kihelyezésére. A nagyobb települések 
várhatóan a tömbösítés mellett döntenek 
majd, s négy–öt megszűntetett játszótér he-
lyett egy korszerűt építenek. Az új építésé-
hez a pénz egy részét pályázatok útján pró-
bálják majd megszerezni. A kisebb telepü-
lések az önerő mellett szintén a pályázati 
pénzekre vannak utalva. Itt sajnos előfor-
dulhat, hogy a kisebb önerővel rendelkező 
települések hosszú évekre játszótér nélkül 
maradnak.

Vígasztalásul szolgáljon, hogy a hírek sze-
rint a kormányzat a korábbi évekénél lénye-
gesen magasabb összeggel tervez a pályáza-
tok támogatásakor.

Új játszóterek megvalósításakor a játszó-
téri eszközök kiválasztásánál érdemes fi gye-
lembe venni az ár/érték arányt. Németor-
szágban, pl. az önkormányzatok nem feltét-
lenül a legolcsóbbat keresik. Ők hosszú évek 
tapasztalatait is fi gyelembe véve választják 
ki a hosszú távon leggazdaságosabb játszó-
téri eszközöket. 

Nem mindegy ugyanis, hogy húsz év alatt 
egyszer, vagy esetleg háromszor kell új esz-
közt venni.

Mint látható, a játszóterek első felülvizs-
gálata után számtalan úton indulhatunk, 
s ki-ki tehetsége és pénztárcája függvényé-
ben tudja majd a számára legkedvezőbb 
megoldást kiválasztani. 

Arra azonban még felhívnám a figyel-
met, hogy a szabványosításra költött milli-
ók a játszótéri eszközök szabvány által elő-
írt karbantartása nélkül rövid időn belül ki-
dobott pénzzé válnak, így annak mielőbbi 
bevezetése nem csak törvényi kötelezettség 
(2004.02.01.), de mindannyiunk érdeke is.

viola

Játszóterek az első felülvizsgálat után 
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Felfelé a csúszdán...
...avagy a játszótér és ami mögötte van

Egyes források szerint hazánkban jelenleg hatezer olyan köz-
téri 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 szabványok-
nak nem megfelelő játszóesz-
közökkel rendelkező játszóterek 
száma elérheti a tizenötezret is. 
Ezeknek a játszótereknek a fel-
mérése, pontos meghatározása 
jelenleg is folyik az országban 
a rendelet első lépéseként. 

A 2004 februárjában hatályba 
lépett 78/2003. (XI. 27.) GKM ren-
delet célja „a játszószerek biz-
tonságtechnikai követelménye-
inek szabályozása annak érde-
kében, hogy a gyerekek egész-
séghez, balesetmentes játékhoz, 
biztonsághoz és fogyasztói ér-
dekvédelemhez való emberi 
jogai biztosíthatóak legyenek. 
A rendelet kiterjed a játszótéri 
eszközök tanúsítására, az új esz-
közök gyártására, a játszóeszközök elhelyezésére, a játszóterek 
időszakos ellenőrzésére, azok karbantartására, röviden minden 
olyan tevékenységre, amely a játszótéri biztonság szempont-
jából lényeges lehet.

A gazdasági és közlekedési miniszter rendeletének értelmé-
ben első lépésként 2005. június végéig az önkormányzatoknak 
ellenőriztetni kell a játszótéri eszközöket. A másik lényeges ha-
táridő 2008. december 31., amikorra kizárólag a szigorú követel-
ményeknek teljes mértékben megfelelő játszóeszközök lehet-
nek a közterületeken és a közintézmények területén.

A játszóterek első körben történő felmérését az önkormány-
zatok megrendelésének, illetve a mostanában megjelenő köz-
beszerzési pályázatok keretében a kijelölt szervezetek meg-
kezdték. A TÜV Rheinland InterCert Kft. – amely a játszótéri 
eszközök vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására szóló ki-
jelöléssel és több mint 20 magasan képzett, gyakorlott szak-
értővel rendelkezik – már tavaly megkezdte a játszótéri ellen-
őrzések elvégzését.

Az eddigi tapasztalatok alapján a meglévő játszóterek leg-
többje nem felel meg a követelményeknek, így a rendelet be-
tartása 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 isme-
rik kellő mélységben a játszótéri eszközökre vonatkozó szabvá-
nyokat. Ennek kapcsán találkoztunk azzal a problémával, hogy 

az ellenőrzésekről készült jegyző-
könyveket nem tudták megfele-
lően értelmezni. Ennek elősegíté-
sére jegyzőkönyveinket mindenki 
számára érthető résszel egészítet-
tük ki (a rendelet által kötelezően 
megkövetelt tartalmon túl), mely 
fényképekkel illusztrálva, össze-
foglalva tartalmazza a játszótéren 
talált nem megfelelőségeket, ész-
revételeket. Továbbá a balesetve-
szélyes 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. szeminá-

riumsorozatot 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 is-
mét Budapesten volt. A „Fókuszban a játszótér” címû rendez-
vényen – amelyen az önkormányzati alkalmazottak számára 
a TÜV Rheinland jóvoltából a részvétel ingyenes – a játszóte-
reket érintő rendelet értelmezése, a mûszaki követelmények 
ismertetésén túlmenően előadásokat hallhattak a résztvevők 
a játszóterek és környezetük tervezésére vonatkozó javaslatok-
ról, a mozgáskorlátozottak számára is használhatóan kialakított 
játszóterekről, hogy ne csak biztonságos, hanem az adott kör-
nyezetbe illeszkedő és a fiatalság részéről kedvelt játszóterek 
épüljenek a jövőben.

Bízunk benne, hogy a rendeletben megadott határidőkig mi-
nél 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

www.tuv-rheinland.hu • www.tuv.hu
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Magyarországon egyre kevesebben és egy-
re kevesebbet olvasnak. Bár világjelenség-
ről van a szó, nálunk – a legfrissebb felmé-
rések szerint – a helyzet gyorsabban rom-
lik, mint másutt. Napjainkban az érettsé-
gizettek egyharmada, a diplomások egy-
hatoda 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-Britannia-

szerte sikert aratott BBC-műsor, valamint a ráépülő olvasómozga-
lom, a The Big Read magyar változata – feltehetően a 2005. eszten-
dő egyik legjelentősebb kulturális eseménysora lesz. 

A legfontosabb célja, hogy 
az olvasás újra népszerű legyen.

A programsorozat időzíté-
se követi a három legnagyobb 
presztízsű honi könyves ese-
mény, a könyvfesztivál, a könyv-
hét, és karácsonyi könyvvásár 
menetrendjét. 

A Magyar Televízió, a Nem-
zeti Kulturális Alapprogram és 
a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma együttműködésében megvalósuló A NAGY KÖNYV 
program televíziós műsorokból, könyvtári és iskolai rendezvények-
ből, valamint saját weboldalból áll.

A The Big Read 
Az angliai tapasztalatok szerint a könyvek iránti érdeklődés a mű-
sornak köszönhetően látványosan emelkedett. A valamennyi kul-
turális 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 emel-
kedett és 14 000 olvasókör regisztráltatta magát a mozgalom ideje 
alatt. A TOP100-as listán szereplő könyvek eladásai megháromszo-
rozódtak, de egyes könyvekből tízszer több is fogyott, mint koráb-
ban. 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 kul-
túra hagyományaihoz és méreteihez.

Az ország kedvenc könyve
A program 2005. december 17-éig tart. A játék so-
rán az ország kedvenc regényét keressük. A mű-
sorfolyam március közepi beharangozását köve-
tően a tévénézőket, rádióhallgatókat, újságolva-
sókat játékra szólítják fel: nevezzék meg kedvenc 
magyar és kedvenc külföldi regényüket. A jelölés 
módja változatos: a könyvesboltokban, iskolák-
ban, könyvtárakban, színházakban, művelődési 
intézményekben elhelyezett, ingyenesen beküld-
hető szavazólapok, és az internetes honlap egy-
aránt rendelkezésre áll. 

A bevezető tévéműsort követő első hullám eredménye lesz a leg-
több jelölést kapott műveket tartalmazó, április 23-ára elkészítendő 
TOP100-as lista, amelyen Magyarország 100 kedvenc regénye sze-
repel majd. Az ezt követő újabb szavazás arra szolgál, hogy a százas 
listából ki-ki jelölje meg a kedvenc regényeit, legfeljebb tizenket-
tőt. 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, drama-
tikus elemeket is tartalmazó félórás alkotások létrehozása filmren-
dezők, reklám- és kommunikációs szakemberek dolga lesz, továb-
bá mindazoké, akik ezt a formabontó irodalmi kampányt sikerre 

vihetik.   A könyvek nagy csatája 
decemberben lesz látható, amikor 
a két középdöntőben és a döntő-
ben a legtöbb voksot kapott regé-
nyek és a köréjük szerveződő csa-
patok 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” színe-
sítik, és mélyítik el a nézők irodalmi tudásanyagát.

Az önkormányzatok szerepe
A mozgalom fő üzenete, hogy az olvasáshoz pozitív életérzés kap-
csolódik. 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 év-
ben legalább egy könyvet. A Nagy Könyv programnak ezt a negatív 
tendenciát kell megfordítania. A mozgalom célja, hogy egyre töb-
ben kezdjenek el olvasni, s hogy a már olvasó rétegek minél szín-
vonalasabb irodalmi alkotásokba mélyedjenek. 

A Nagy Könyv mozgalom akkor lehet igazán sikeres, ha a tele-
víziós program-sorozatot és az országos kampányt helyi rendezvé-
nyek, 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 kul-
turális intézmények megkülönböztetett figyelmet 
fordítanak a Nagy Könyv program rendezvényei-
re, amelyeknek a Pécsi Országos Színházi Találko-
zó (POSZT) is teret ad. 

Amennyiben a települési önkormányzatok ve-
zetői lehetőséget látnak arra, hogy az országos 
mozgalmat saját szervezésű helyi programok-
kal tegyék teljessé, javaslataikkal, kérdéseikkel  
a Nagy Könyv Programirodát (info@anagykönyv.
hu) e-mailen bombázhatják.

OLVASS és olvass többet
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Veszprém megyében
Veszprém megyében a 2003-as ada-
tok szerint 83 kisebbségi, illetve tele-
pülési kisebbségi önkormányzat mű-
ködik. (Balatoncsicsón, Szentjakab-
fán, Csehbányán, Vöröstón a telepü-
lési önkormányzat alakult át német 
kisebbségi települési önkormány-
zattá). Közülük 43 német, 32 cigány, 
4 lengyel, 1 örmény, 1 horvát, 1 szlo-
vák, 1 ukrán és 1 bolgár kisebbségi, 
illetve nemzetiségi önkormányzat.

Tevékenységük változatos, a dön-
tően a nemzeti hagyományápolás-
ra épülő kulturális rendezvényektől 
a nemzetközi kapcsolatokon keresz-
tül az iskoláskorúak, nyugdíjasok 
anyagi támogatásáig terjed. Anya-
nyelvi versmondó versenyeket szer-
veznek, színjátszó csoportjaik, ének- 
és zenekaraik rendszeresen fellépnek 
nemcsak a helyi ünnepségeken, meg-
hívást kapnak a nagyobb települések 
nemzetiségi, illetve kisebbségi nap-
jaira is. Veszprémben két nyáron át 
mutatták be nagy közönségsikerrel 
kulturális, gasztronómiai, kismes-
terségbeli hagyományaikat a német 
és a szlovák kisebbségek. 

Az alacsony központi költségve-
tési támogatást különböző központi, 
vagy megyei pályázatokon igyekez-
nek kiegészíteni, a német kisebbsé-
gi önkormányzatok a németországi 
belügyi tárca által kiírt pályázatokon 
szereztek jelentős összegeket. 

A többiekétől részben eltérő a ci-
gány kisebbségi önkormányzatok te-
vékenysége, ők inkább a hátrányos 
helyzetűek segítésére, a cigány tanu-
lók iskolakezdésének támogatására, 
a felnőttképzési programokra, a helyi 
cigány kisebbséghez tartozó munka-
nélküliek képzésére helyezik a hang-
súlyt. Részben a helyi települési ön-
kormányzatok közreműködésével 
például Sümegen roma informatikai 
alapképzést indítottak, Devecserben, 
Csöglén roma közösségi ház létreho-
zására nyújtottak be pályázatot, Ber-
hidán a közmunka-program kereté-
ben alkalmaznak nagyobb számban 
cigányokat. 

A lengyel önkormányzatok létre-
hozták a Dunántúli Lengyel Önkor-
mányzatok Szövetségét, amely ingye-
nes jogsegélyszolgálatot nyújt a tagok 
számára, részt vesz közös pályáza-
tok készítésében. Hasonló társulást 
alakítottak a cigány kisebbségi ön-
kormányzatok is. Balatonalmádiban 
a legutóbbi önkormányzati válasz-
tások alkalmával egyedül a lengyel 
kisebbségi önkormányzat jött létre. 
Pandur Ferenc polgármester szerint 
a városban legalább húsz család va-
lamelyik 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 rendez-
vényei új színfoltok a város kultu-
rális életében. Közreműködésükkel 
valószínűleg lengyelországi kórus is 
részt vesz majd az almádi dalosok 
15. évfordulós nemzetközi fesztivál-
ján. Tarczy István, a lengyel kisebb-
ségi 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 ipar-
művészek mutatkoztak be, speciá-
lis lengyel ételbemutatókat szervez-
tek, a különböző események rende-
zésébe besegítenek a veszprémi, ba-
latonfüredi, balatonkenesei lengyel 
származású lakosok is. A kisebbsé-
gi önkormányzat tagja a dunántúli 
érdekszövetségnek, amely egyúttal 
összekötő kapocs a kisebbségi szer-
vezetek között.

– Minden társadalomban a több-
ség szélesebb körű összefüggésben 
kisebbségnek számít, így a többség 
a kisebbségek támogatásával önma-
ga iránti kötelezettségét is teljesíti 
– mondja Asztalos István veszprémi 
alpolgármester. Veszprémben a leg-
aktívabb a német kisebbségi önkor-
mányzat, kezdeményezésükre óvo-
dai, általános és középiskolai szinten 
is folyik nemzetiségi képzés, német 
kisebbségi együttesek rendszeresen 
résztvesznek a Gizella napi rendez-
vényeken. Jelentős szerepet játsza-
nak a németországi testvérvárosok, 
Bottrop és Passau civil szervezetei-
vel való kapcsolatokban, a német pá-
lyázatokon nyert összegekkel a me-
gyeszékhely időskorú lakosságát is 
segítik. A kisebbségi önkormányzat 
elnöke tagja a megyei jogú város köz-
gyűlésének. 

Az örmény kisebbségi önkor-
mányzat számos kiállításon, kulturá-
lis rendezvényen mutatta be az anya-
ország értékeit, ételkülönlegességeit. 
Egy Ararát című köztéri alkotást is 
ajándékoztak a városnak. Veszprém-
ben viszonylag keveset hallatnak ma-
gukról a bolgár és a lengyel kisebbsé-
gi önkormányzatok, a roma kisebb-
ségi önkormányzat pedig leginkább 
a város „szociális térképén” jelenik 
meg.  Juhász Ferenc

KISEBBSÉGEK

MINDENNAPOK

Badarság lenne arra törekedni, hogy egy összeállítás keretében 
átfogó képet adjunk a hazai kisebbségek és a helyi önkormány-
zatok viszonyáról, de tudósítóink révén néhány példával érzé-
keltetni tudjuk, hogy ez a viszony javulóban van. Ami azért jó 
dolog, mert ez a javulás alapvető feltétele annak, hogy – nem-

zeti és etnikai kisebbségeinkkel egyetemben – a társadalmi többség európai-
nak tudja és érezze is magát. De itt még nem tartunk. A Tárki által nemré-
giben vizsgált társadalmi csoportok közül csak egy akad, amely az átlagos-
nál jobban ragaszkodik európaiságához: ez a társadalmi csoport a cigányság. 
A romák emellett a magyarságukat is fontosnak tartják, tehát nem magyar 
identitásuk rovására büszkék európaiságukra. 
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Somogyországban
Somogyban hatvanegy településen 
van cigány kisebbségi önkormány-
zat. Pálmajorban az önkormányzat 
cigány, Lakócsán, Potonyban, Szent-
borbáson és Tótújfalun pedig horvát 
kisebbségi települési önkormányzat-
tá alakult át. A déli határszélen, Bar-
cson horvát és német, Ecsenyben, Ka-
posfőn és Szulokban német, Siófokon 
örmény kisebbségi önkormányzat 
működik. 

A somogyi megyeszékhelyen, Ka-
posváron pedig német, horvát, len-
gyel és cigány kisebbségi önkor-
mányzat jött létre a legutóbbi válasz-
táson. A kisebbségi és a települési ön-
kormányzatok viszonya általában ki-
egyensúlyozottnak mondható, de egy 
közelmúltban készült reprezentatív 
felmérés alapján azt is megállapít-
hatjuk: lehet még csiszolni az együtt-
működésen. 

Dr. Iliásics Károly, a barcsi horvát 
kisebbségi önkormányzat elnöke. El-
mondta, hogy már a második cik-
lusukat „tapossák”, és rendkívül jó 
a kapcsolatuk a barcsi önkormány-
zattal. A 714 ezer forintos állami tá-
mogatás mellé évről-évre 250 ezer 
forint helyi támogatást is kapnak. 
Megtudtuk: mintegy 200–300 közé 
tehető azoknak a horvátoknak a szá-
ma, akik rendszeresen részt vesznek 
programjaikon. Többségük a Dráva 
mentéről egzisztenciális okokból te-
lepült Barcsra. Kultúrájuk, népha-
gyományaik és nem utolsó sorban 
nyelvük ápolása a fő cél. Számos ren-
dezvény 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 mel-
lett a kisebbségi önkormányzatokkal 
is kiegyensúlyozott legyen a kapcso-
latuk, hiszen színesítik a város éle-
tét, segítik az önkormányzat mun-
káját, sokat tesznek az értékőrzésért, 
és számos pályázati lehetőséget is ki 
tudnak használni.

A szuloki Virth József meglehe-
tősen sajátos helyzetben van, hiszen 
nemcsak a zömmel németek lakta fa-
lunak a polgármestere, hanem a né-
met kisebbségi önkormányzatnak 
is ő az elnöke. Ezért aztán a 718 lel-
kes, termálfürdőjéről, falusi turiz-
musáról is ismert községben régeb-
ben sem volt konfliktus a faluveze-
tés és a kisebbség között. Sőt, a nem 
német anyanyelvű lakosok is öröm-
mel vesznek részt egy-egy nemzeti-
ségi rendezvényen, svábbálon. A fa-
lu lakóinak 60–65 százaléka vallja 
németnek magát, s a rendelkezésre 
álló hétszázegynéhány ezer forintot 
az iskolai német nyelvi tábor, vala-
mint az óvodai németoktatás támo-
gatására fordítják, de a német nem-
zetiségi együttes ének- és tánckarára 
is jut némi pénz.

Kaposváron Boti Tiborné látja el 
a cigány kisebbségi önkormányzat el-
nöki teendőit. Becslése szerint három 
és félezres cigány etnikum él a me-
gyei jogú városban, s az önkormány-
zat a lehetőségeihez képest segíti is 
törekvéseiket, de a megyeszékhely-
től kapott 2,8 millió forint nem sokra 
elegendő, még ha kiegészül is a törvé-
nyileg garantált pénzzel. A működési 
költségek kiegyenlítése mellett szinte 
alig jut rendezvényekre. Nemzetisé-
gi estet, romanapot ugyan terveznek, 
és sokat pályáznak. Természetesen 
együtt a város önkormányzatával. 
Tavaly a környezetvédelmi tárcától 
nyert pénzen hirdették meg takarí-
tási akciójukat, és pályázati pénzből 
valósulhat meg az idén a Nádasdi ut-
ca sorházainál lévő vízelvezető ár-
kok rendezése is. Hász Mihály, a ci-
gány kisebbségi önkormányzat tagja 
úgy véli, bizonyos szituációkban kis-
sé elszigetelten kezelik őket. Pedig ők 
nemcsak akkor akarják elmondani 
a véleményüket, ha a cigányok lakta 
kaposszentjakabi városrész iskola-
igazgatóját vagy óvodavezetőjét vá-
lasztják meg – mint ahogy a törvény 
előírja –, hanem az ügyben is hallatni 
akarják szavukat, hogy mikor javít-
sák meg a Pécsi utcában az úttestet.

Dr. Nadrai Norbert, a kaposvá-
ri polgármesteri hivatal titkársági 
igazgatója szeroint a négy kisebbsé-
gi önkormányzattal meglehetősen 
jó a kapcsolat. Ez pedig annak kö-

szönhető, hogy jó elnököket válasz-
tottak maguknak a kisebbségek, akik 
élnek függetlenségükkel. Sok eset-
ben önállóan karolnak fel egy-egy 
ügyet, s már csak tájékoztatják a te-
lepülési önkormányzatot, hogy mely 
területen milyen eredményeket ér-
tek el. A gondot az jelenti, hogy meg-
lehetősen alacsony a 714 ezer forin-
tos állami normatíva, és így mélyen 
bele kell nyúlnia az erszényébe a te-
lepülési önkormányzatnak. A len-
gyelek 828 ezer, a horvátok 1 millió 
53 ezer, a németek 1,8 millió, a cigá-
nyok 2,8 millió forintot kapnak la-
kosságarányosan a megyei jogú vá-
ros önkormányzatától. S ezen felül 
helyiséget, amelynek takarítási, kar-
bantartási munkáit is a települési ön-
kormányzat állja. A polgármesteri 
hivatal napi kapcsolatban van velük, 
hiszen az ügyviteli munkát a hivatal 
apparátusa végzi, a költségvetésüket 
a gazdasági igazgatósággal egyezte-
tik, és mindegyik kisebbség titkárát 
is a hivatal adja. Az igazgató elisme-
rően szólt arról, hogy a német kisebb-
ségnek emlékszobája van a Pártok 
házában, és a német nyelvoktatásra 
pénzt nyertek a német belügyminisz-
tériumtól, s a diákoknak lehetőségük 
van internet-hozzáféréshez. A cigány 
középiskolások, főiskolások és egye-
temisták részére pedig külön ösztön-
díjat adnak. Népszerűek a hagyomá-
nyőrző nemzetiségi estek, amelye-
ken nemcsak az adott kisebbség tag-
jai mellett bárki részt vehet.

Filebics Magdolnának, a kaposvá-
ri Megyeházán működő Esélyegyen-
lőségi Iroda vezetőjének a somogyi 
cigány kisebbségi önkormányzatok 
működési feltételeit vizsgáló, repre-
zentatív mintán alapuló tanulmá-
nyából kiderül: a válaszadók csak-
nem negyven százalékának az álta-
lában Balatonföldváron megtartott 
továbbképzéseken szerzett ismere-
tek segítenek hozzá teendőik elvég-
zéséhez. Egyharmaduk nevezte meg 
települése polgármesterét, jegyzőjét, 
akik a jogszabály-értelmezésben vol-
tak-vannak segítségükre. Az elnökök 
közül többen jelezték, hogy a közin-
tézményekben szinte sehol nem te-
kintik tárgyalópartnereknek, a kü-
lönféle kommunikációs helyzetekben 
lekezelik őket, vagy szóba sem állnak 

MINDENNAPOK
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velük. Kifogásolják, hogy az elnöki 
teendőket szinte társadalmi mun-
kában kell ellátniuk, miközben a ki-
sebb falvak polgármesterei – főként, 
ahol nagy a romák aránya – anya-
gi juttatást kapnak a munkájukért. 
A települési önkormányzatokkal va-
ló együttműködést firtató kérdésekre 
az elnökök csaknem háromnegyede 
válaszolta azt, hogy kikérik, vagy ese-
tenként kikérik a véleményét a romá-
kat is érintő önkormányzati döntések 
előkészítése során. A települési ön-
kormányzatok 72,4 százaléka kötött 
együttműködési megállapodást a ki-
sebbségi önkormányzatokkal, amely 
jó aránynak látszik, de csak látszik, 
mert kisebbségi vezetők szerint „a le-
gyártott nyomtatvány, csak alá kellett 
írni”, s azt állítják, hogy a  megálla-
podás „látszólag megvan”. 

Lőrincz Sándor

Egerben
Egerben a lengyel és a görög kisebb-
ségi önkormányzat egyaránt elége-
dett a testület és az anyaönkormány-
zat közötti együttműködéssel.

Milosz Kozmasz, a görögök el-
nöke egyenesen kitűnőnek nevezte 
a kapcsolatot. Mint elmondta: a vá-
ros az idén 2.4 millió forinttal támo-
gatja a működésüket és hamarosan 
beköltözhetnek abba az önálló iro-
dába, amelyet ugyancsak az anyaön-
kormányzat alakított ki a közösségük 
számára .A kisebbségi vezető felidéz-
te, hogy a mintegy 30 tagot számlá-
ló egri görögség rendszeresen megüli 
a görög nemzeti ünnepeket. Azt sze-
retné, ha a város vezetői gyakrabban 
tisztelnék meg jelenlétükkel ezeket 
az ünnepségeket.

Ugyancsak 2 millió forintos éves 
támogatást kapnak az anyaönkor-
mányzattól az egri lengyelek. Amint 
azt Florianska Jadviga, a közösség ve-
zetője elmondta, hogy a város min-
denben segítséget nyújt a félszáz 
embert számláló egri lengyelségnek, 
s ők is hamarosan birtokba vehetik új 
irodájukat, amelyet reményeik sze-
rint, közösségi rendezvények céljá-
ból a hétvégeken is használhatnak 
majd.

A város egyébként számos szál-
lal kapcsolódik Lengyelországhoz; 
templomaiban több lengyel szent 

ereklyéit őrzik, a második világhá-
ború alatt pedig lengyel tiszti mene-
külttábor működött az egri várban. 
A kisebbségi önkormányzat sok tag-
ja a lengyel menekült tisztek leszár-
mazottja.

A két kisebbségi önkormányzat 
mindeddig közös irodában műkö-
dött az egri Civil Házban.

T. Á. 

Kiskõrösön
Petőfi Sándor szülővárosában, Kis-
kőrösön 200 millió forintos hiánnyal 
indult az idei költségvetés, így nem 
csoda, ha a város nem tud plusztámo-
gatást adni a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok működéséhez. A szlovák 
önkormányzattal való kapcsolatot 
mégis élőnek és konfliktusmentesnek 
minősíti Barkóczi Ferenc polgármes-
ter, állítva, hogy ez az önkormányzat 
„rendkívül agilis és sok produktum 
felmutatására képes”. Ezek eredmé-
nyéből a polgármester szerint nem-
csak a a lazább szerveződésként már 
a 70-es évektől, hivatalos tömörü-
lésként 1992 óta működő kiskőrö-
si szlovák szervezet profitál, hanem 
a 15 ezernyi lakost számláló település 
egésze. Hiszen az anyaönkormány-
zattal közösen vagy önállóan rende-
zett események messze földről vonz-
zák a látogatókat, öregbítik Kiskőrös 
hírnevét, segítenek megismertetni az 
itteni borokat, vállalkozókat, gyara-
pítják az idegenforgalom, a vendéglá-
tás bevételét. Ezen rendezvények közé 
tartozik az őszeleji Kiskőrösi Szüret 
és Nemzetiségi Nap, aminek a hagyo-
mányőrző együttesek folklórműso-
ra mellett az egyik leglátványosabb, 
ezreket érdeklő része a „Sztrapacs-
ka udvar”, s ide sorolható a minden 
év májusában, a Város Napján tar-
tott országos rétesfesztivál, amely-
re az ország 10–12 szlovák kötődésű 
településéről érkeznek a résztvevők. 
Hogy miképpen képes a szlovák ön-
kormányzat finanszírozni az ilyen 
nagyszabású rendezvényeket, az nem 
titok, illetve a polgármester szerint 
a titok egyik nyitja Gmoser György-
né, aki megalakulása, immár a har-
madik ciklus óta vezeti a kisebbségi 
önkormányzatot, mindenhová pályá-
zik támogatásért, ahová csak lehet, 
s a maga által írt pályázatokkal rend-

szerint nyer is. A hétköznapokban is 
szoros az együttműködés a települé-
si és a szlovák önkormányzat között, 
mivel a szlovák önkormányzat veze-
tője egyéni körzetében megválasz-
tott képviselőként tagja a közgyűlés-
nek, s e testület nemzetiségi bizott-
ságának elnökeként is részese a város 
életét érintő döntéseknek. A polgár-
mester 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 rendez-
vénye van, s a szlovákoké ebben vitat-
hatatlanul élen jár. A három kisebb-
ségi önkormányzat kellően önálló, 
de jól tud együtt dolgozni is. Nincs 
köztük civódás, legfeljebb néha-né-
ha lehet érzékelni bizonyos fajta, in-
kább jó értelemben vett szent irigy-
ség felvillanását. Tudniillik a többiek 
bosszankodnak, hogy egy-egy jó ötlet 
nem nekik jutott eszükbe. 

Gmoser Györgyné megerősíti 
a polgármestertől hallottakat. A két 
másik kisebbségi önkormányzattal 
való kapcsolatot egy példával érzé-
kelteti, ami megítélése szerint min-
dennél többet mond. Minden év már-
cius 15-én egy országosan egyedül-
álló rendezvényen Petőfi nemcsak 
magyarul címmel szlovák, német 
és cigány nyelven adják elő a tanu-
lók a költő verseit. A helyi szlovákság 
vezetője fontosnak tartja megjegyez-
ni, amit szerinte nem szabad elfelejte-
ni, hogy tudniillik a legnagyobb ma-
gyar 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 együtt-
működésére áttérve Gmoser György-
né elmondja, hogy szoros kapcsolatot 
tartanak fenn más szlovák kötődésű 
települések képviselőivel, kisebbségi 
önkormányzataival és sokszor meg-
lepve hallják a rengeteg panaszt, mert 
bár az állam által leosztott évi 714 
ezer forint valóban kevés, s az ön-
kormányzattól a működéshez való-
ban nem kapunk többlettámogatást, 
a rendezvényekhez azonban igen, 
s az önkormányzat tartja fenn az ál-
talános iskolákat, amelyek egyiké-
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ben szlovák oktatás is van, továbbá 
azt óvodát, ahol szlovák dalokkal, 
játékokkal, tánccal ismerkedhetnek 
a kicsinyek. Önkormányzati fenn-
tartású a Petőfi Szülőház és Irodal-
mi Múzeum, amelyhez tartozik a kü-
lönálló épületben lévő Szlovák Táj-
ház. Az önkormányzat támogatja évi 
13 millió forinttal a művelődési házat 
is, ami viszont díjmentesen ad he-
lyet a szlovák hagyományokat ápoló 
két együttes, a hagyományőrző nép-
dalkör és a Szivárvány Táncegyüt-
tes próbáihoz, fellépéseihez. Évente 
két-három alkalommal ugyancsak 
ingyen a kultúrház autóbusza szál-
lítja a hagyományőrző csoportokat 
Kiskőrösről az ország más részein va-
ló szereplésre, találkozókra. Gmoser 
Györgyné az anyaönkormányzattól 
kapott közvetett jellegű támogatá-
sok közé sorolja, hogy térítés nélkül 
használhatják a polgármesteri hiva-
tal eszközeit, a nyomtatókat, sokszo-
rosítókat, hogy a polgármesteri hi-
vatal munkatársai vezethetik a jegy-
zőkönyveket a kisebbségi üléseken, 
továbbá a szlovák önkormányzat ál-
tal is időszakonként kötelezően meg-
tartandó közmeghallgatáson. Sokat 
mondó ténynek tartja, hogy ezeken 
az eseményeken az anyaönkormány-
zat képviselőinek fele-kétharmada 
rendszeresen ott van. Közvetett tá-
mogatás még, hogy a polgármesteri 
hivatal szakembereit végzik a köny-
velést, mégpedig igen jól: a közel-
múltban végzett ÁSZ-vizsgálat sem-
milyen szabálytalanságot, kifogásol-
nivalót nem talált a kiskőrösi szlo-
vák önkormányzat pénzügyeiben, 
gazdálkodásában. Persze, jó lenne 
több pénz. Főként a hagyományőr-
ző együttesek ruháinak pótlására, 
felújítására, mert annak költségeit 
most maguk az énekesek, táncosok 
viselik. De a többi gondot eddig még 
mindig meg tudták oldani. Az önkor-
mányzat mellett főként a helyi vállal-
kozók, a lakosság segítségével. A há-
rom-négyszáz résztvevővel zajló ré-
tesfesztiválra például a vendégekkel 
való koccintáshoz az egyik borásza-
ti üzemtől bort, az üditőgyártóktól 
üdítőt, a rétes töltelékéhez a terme-
lőktől almát, a hűtőháztól pedig ká-
posztát kapnak. A kiállítások ren-
dezésében mindig segítenek a kul-

túrház vagy a múzeum munkatársai. 
Annak idején pedig a Szlovák Tájház 
gyűjteményének felkutatásában, ösz-
szehordásában, azaz megmentésében 
a város apraja-nagyja segédkezett. 
Ez nem véletlen, mivel a törökdúlás 
után elnéptelenedett, puszta tájjá vált 
település az 1700-as években a Felvi-
dékről érkezett, a munka szeretetét 
magukkal hozó szlovákokkal népe-
sült 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 kisebb-
ségi önkormányzat sokat segít a köz-
ségi önkormányzatnak. A romák vá-
lasztott testülete már több ciklust tud 
maga mögött. Testületi üléseket tar-
tanak, és van saját költségvetésük. Se-
gítséget nyújtnak az önkormányzat 
döntéseihez, véleményezik a javasla-
tokat. Elkészítik saját pályázataikat. 
A közmunkaprogramhoz embere-
ket ajánlanak, akik megállják helyü-
ket. Közösségi házat hoznak létre, 
kirándulásokat szerveznek. Kreatí-
van együtt lehet velük dolgozni. Iro-
dával is rendelkeznek. A gyerekeket 
támogatják a továbbtanulásban. A ci-
gánylakosság 80 százalékával nincs 
gond, viszont a maradék 20 száza-
lékáról ez nem mondható el, min-
denütt, még az iskolában és az óvo-
dában is jócskán megnehezítik a kö-
zösség életét. A szóban forgó ötöd-
részre a kisebbségi önkormányzat az 
erőfeszítései ellenére sem tud jelen-
tős hatást gyakorolni. A kisebbségi 
önkormányzat vezetőjének kérését 
sem teljesítik, nem követik útmuta-
tását. Varga József, a kocsordi cigány 
kisebbségi önkormányzat elnöke ezt 
elismeri, bár szerinte a roma közös-
ségre jelentős befolyással bírnak. 
A romák és a község önkormányza-
tának jó viszonyát nagyrészt annak 
tudja be, hogy jómaga tagja a kocsor-
di önkormányzat képviselő-testüle-
tének. A kisebbségi önkormányzat 
partnere a helyinek, segítséget nyújt 

a közmunkaprogramok lebonyolítá-
sához. Ennek nyomán a településen 
évente mintegy hetven embernek ad-
nak munkát. A falu a közösségi ház 
létrehozásában is segíti a romákat. 
Az épület készültségi foka már 80 
százalékos. A nagyteremben majd 
a cigánygyerekeknek oktatást szer-
veznek. Kialakítanak egy játszóteret 
is. Az épületből már lényegében csak 
a fűtés, a víz, meg a berendezések hi-
ányoznak. Idén augusztusra várha-
tóan minden elkészül. Terveznek egy 
roma hitgyülekezet. A hagyományok 
felelevenítése érdekében hozzák létre 
a táncsoportot .és zenével is foglal-
koznak majd. A gyerekeknek szabad-
idős foglalkoztatást tartanak. Várják 
az ezzel összefüggő pályázati kiírás 
megjelenését. Közreműködnek ab-
ban, hogy a faluban minden cigány-
család házába bevezessék a gázt. Ezt 
még 40 épület esetében kell elvégezni. 
Az idén ez megvalósul. A víz beveze-
tését már tavaly megoldották. 

Az 1900 lelkes Érpatakot csak-
nem négyszáz cigány lakja Kóczon 
Pál érpataki polgármestere szerint 
a községi önkormányzatnak és a ci-
gány kisebbségi önkormányzatnak jó 
a viszonya. Amiben lehetséges, igye-
keznek egymás segítségére lenni. Ha 
a cigány kisebbségi önkormányzat 
valamilyen pályázatot ad be, akkor 
az anyaönkormányzat magára vállal-
ja tervek elkészítését. Ha a roma kö-
zösség a szükséges önerőt nem tudja 
biztosítani – 700–750 ezer forint az év-
es költségvetésük –, akkor a telepü-
lés önkormányzata az önerőt is áll-
ja számukra. Az önkormányzat egy, 
a tulajdonában álló lakótelepet a ki-
sebbségi önkormányzat tulajdoná-
ba adott. A cigányok ott pályázaton 
nyerhető anyagi segítséggel rekultivá-
ciót, erdősítést, parkosítást terveznek. 
A település önkormányzata még a fá-
sításhoz, vírágosításhoz is segítséget 
ad. A polgármester szerint az elmúlt 
ciklusban normalizlódott a két testü-
let kapcsolata, amikor rájöttek, hogy 
a cigány kisebbségi önkormányzattól 
nem követelni kell, hanem a teendők-
ről elbeszélgetni velük. Amiben pedig 
a többség segíteni tud, azt ne halo-
gassa megtenni, hiszen a településen 
együtt élnek. Érpatak egészének érd-
kekét is szolgálja segíteni őket. Példá-
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ul most egy, a kisebbséghez tartozók 
által lakott utca portalanítására be-
nyújtott pályázatuk nyert: az útalap 
már elkészült, a közeljövőben asz-
faltburkolatot kap. A munkák rang-
sorolásánál nincs különbség aszerint, 
hogy melyik utcában laknak cigá-
nyok, s melyikben nem. A cigányki-
sebbségi önkormányzat vezetője már 
második ciklusban tagja a község ön-
kormányzati testületének. Orgován 
Zoltán, alpolgármester a nem cigá-
nyok 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 ci-
gányok megkapják, amire futja a ke-
retből. Erről az elnöknek kimutatá-
sa van. Rendkívüli segélyezés során 
400–500 ezer forintot osztottak ki. 
Az elnök hangsúlyozza, rendkívü-
li segély csak adható. Volt olyan rá-
szoruló, akinek nyolcszor folyosítot-
tak rendkívüli segélyt. Érpatakon a 9 
hektár területű tó valamikor horgász-
vízként funkcionált. Azt újra hor-
gászható állapotba hozzák. A tavat 
kotorni, mélyíteni kell. A környezetét 
gyepesíteni, fásítani kívánják. Pado-
kat helyeznek el, hogy oda bárki ki-
mehessen pihenni, nézelődni. Mind-
ezek megvalósításában a cigányok je-
lentős szerepet vállalnak, a képviselő-
testület pedig a pályázat megnyerése 
után több millió forinttal támogatja 
a rekonstrukciót. Az alpolgármester 
szerint van esély arra, hogy ez vala-
mikor messze földön ismert a tó is-
mét növelje a megye idegenforgalmi 
vonzerejét. Ha ezt sikerülne elérni, az 
a kisebbségi önkormányzatnak jó be-
vételt hozhatna. A bevételt az önkor-
mányzat 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 nyúj-
tottak be annak érdekében, hogy ott 
megszüntethessék a szemétlerakást. 
A közelmúltban juhtartásra is pá-
lyáztak, eredményesen. Igyekeznek 
megoldást találni két hajléktalan la-
káshoz juttatására, akik jelenleg egy 

erdős területen húzzák meg magukat. 
Az egyik, egy szellemileg visszamara-
dott ember, ráadásul nyomorék és sü-
ket is. Személyi igazoványa sincs, pe-
dig a testület háromszor adott neki 
pénzt, hogy szerezze be az okmányo-
kat. A helyi az önkormányzat albér-
letet keres és fizetne is a két ember 
számára, akik azonban nem szívesen 
mennének mások házába.

Nyíregyházán és az azt körülölelő 
tanyavilágban tevékenykedik a szlo-
vák kisebbségi önkörmányzat. Az el-
nöke, Bánszki János nyugdíjas peda-
gógus, szlovák–magyar–orosz szakos 
tanár, népzenei együttesvezető úgy 
nyilatkozott, hogy a környéken 15–
20 ezer embert képvisel a kisebbségi 
önkormányzat. Az ott élők nagy ré-
sze tirpáknak vallja magát. Szerinte 
az övék a polgármesteri hivatal által 
is legelismertebb önkormányzatok 
egyike. Falugondnoki hálózatot ala-
kítottak ki.

Kiálltak a nagy önkormányzat ál-
tal megszüntetésre szánt mandabo-
kori iskola fennmaradása mellett. Ott 
huszonkilenc alsótagozatos gyerek 
tanulja a szlovák nyelvet. Az iskolát 
be akarták zárni, a tanulókat pedig 
más iskolákba átirányítani. A szlo-
vák kisebbségi önkormányzat tagjai-
nak régi és nagy fájdalma, hogy Nyír-
egyháza képviselő-testületének ülé-
seire hiába hívják meg őket, s az in-
vitálásnak hiába tesznek eleget, ha 
ott szavazati joggal nem rendelkez-
nek. Csak javaslattétellel élhetnek. 
Az iskola fennmaradása iránt igényt 
Bánszky János nem mondhatta el élő 
szóban. A képviselő-testület tagja-
inak írásban kellett eljuttatnia azt. 
Természetesen a szóban forgó térség-
nek van önkormányzati képviselője, 
de ő nem tartozik a tirpák kisebbség-
hez. Viszont a képviselő kérte a szlo-
vák kisebbségi önkormányzat segít-
ségét, mondván, az iskola megtartá-
sát célzó érveket ő egyedül nem tudja 
kellő súllyal képviselni. Az önkor-
mányzat végül elfogadta a szlovák ki-
sebbség álláspontját, annál is inkább, 
mivel a szóban forgó iskolában szín-
vonalas munka folyik. Táncsoport 
és énekkar működik. Már versenyt 
is nyertek Nagykállóban. Mandabo-
korban már egyébként is csak alsó-
tagozatos osztályok tanulnak. Az is-

kola bezárásával a tirpák tanyavilág 
kulturális élete is jelentősen sérült 
volna. A szlovák kisebbségi önkor-
mányzat legfontosabb célja a bokor-
tanyákon élők sorsának könnyítése. 
A grémium közreműködik a kom-
munális szolgáltatások fejlesztésén. 
A vezetékesvíz- és a gázellátás meg-
oldott. Ahol nincs köves út, ott gréde-
rezéssel javítják a közlekedési feltéte-
leket. 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 tisztelet-
díj nem illeti meg őket érte. Tudják, 
a kisebbség képviselete, szavazati jo-
ga 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 kisebb-
ségi önkormányzatnak 3 millió fo-
rintja volt egy évben, most meg már 
csak két és fél. Pedig még az evan-
gélikus templom – azt annak idején 
a tirpákok építettek Nyíregyházán 
– külső tatarozásához adtak százezer 
forintot. Bánszki János a szlovák ki-
sebbségi önkormányzat és Nyíregy-
háza önkormányzatának viszonyát 
összességében nem ítéli rossznak, 
a polgármester asszony és az alpol-
gármesterek részéről különös támo-
gatottságot élveznek. A bokortanyák 
lakosságának életkörülményei javul-
tak. E pici települések hosszú távon 
fennmaradnak, ami nagy szó, mert 
régebben az elsorvasztásuk is felve-
tődött. Az építési tilalom feloldása 
révén immár ott sok új ház épült, 
s Nyíregyházáról némi odaköltözés 
is megfigyelhető.

Cselényi György

Debrecenben
Debrecen városában három kisebb-
ségi önkormányzat alakult és végzi 
munkáját, a cigány, örmény és bol-
gár.

Hajdú-Bihar legnagyobb létszámú 
kisebbsége a cigányság. A Debrecen 
Megyei Jogú Város Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatának (CKÖ) kép-
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viselői teljesen kicserélődtek a 2002-
es önkormányzati választások után. 
Mostoha körülmények és szűkös 
anyagi keretek között láttak munká-
hoz. Helyzetüket az enyhítette, hogy 
a város önkormányzata három közcé-
lú státust létesített számukra. A gya-
korlati munkát így 2003 első felében 
egy művelődésszervező, egy peda-
gógiai asszisztens és egy takarítónő 
kezdte meg. Tevékenységüket a már 
korábban kapott épület állagának az 
elfogadhatóvá tétele kötötte le. Az év 
közben a városi közgyűlés határoza-
ta értelmében 150 négyzetméteresre 
bővült épületben az egyébként is vé-
ges pénzügyi keretéből a CKÖ csak 
az ablakok rendbetételére több mint 
30 ezer forintot költött. A tarthatat-
lan állapotok orvoslását kérve a CKÖ 
levélben fordult a Cívisház Rt.-hez az 
épület állagának kivizsgálását kérve. 
A felmérést követően a polgármeste-
ri hivatal a CKÖ székház felújítására 
19,2 millió forint értékben pályázatot 
nyújtott be, ebből remélvén a meg-
nyugtató rendezést. Javítani kellett 
a tárgyi eszközökkel való ellátottsá-
got is. Számítógépet, nyomtatót, fax-
készüléket, fénymásolót és diktafont 
szereztek be. Közkapcsolataik javítá-
sa céljából felvették az érintkezést az 
ÁNTSZ-szel, a Területi Gyermekvé-
delmi Szolgálattal és a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálattal. Folyamatos 
kapcsolatot létesítettek azzal a tíz 
debreceni általános iskolával, ahol 
jelentős számú cigány gyermek ta-
nul. A CKÖ több közös rendezvényen 
– kiállításokon, kórustalálkozón – 
képviselte magát az iskolákban. Kul-
turális rendezvényeik sorában meg-
szervezték a tehetséges Nyíracsádról 
indult Milák Róbert festőművész ki-
állítását. A kiállított képekből – ez-
zel is támogatva a művészt – egyet 
a CKÖ vásárolt meg. A kiállítást Vári 
Zsolt a Roma Képzőművészeti Galé-
ria vezetője, a Duna TV szerkesztője 
nyitotta meg. Másik nagy kulturá-
lis rendezvényük a Roma Kulturális 
Gyermeknap volt, amelyen ötven-
öt tanuló, pedagógusok és a szülők 
tapsolhattak a produkcióknak. Meg-
alakították a Roma Diplomások Or-
szágos Szervezete Hajdú-Bihar me-
gyei szervezetét is. Az önkormányzat 
képviselői rendszeresen részt vesz-

nek a március 15-ei ünnepségeken. 
A CKÖ-iroda ügyfélforgalma meg-
közelíti a napi 160-at. Beindították 
a korrepetálást a gyengén tanuló ci-
gány fiatalok számára. Az első tan-
folyamon 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 érde-
kes kezdeményezés szervezője volt. 
A debreceni bolgárok aktívan ápol-
ják a kapcsolatot a Sumennel, amely-
nek évszázados kapcsolatai vannak 
a magyarokkal. A város nevezetes-
sége a Kossuth Lajos Múzeum a ma-
gyar szabadságharc utáni emigráció 
emlékét őrzi. A debreceni gyerekek 
és fiatalok is részt vesznek a min-
den második évben az itt rendezett 
szavalóversenyen, amelyre a bolgár 
és a magyar irodalom műveinek ere-
deti nyelven, vagy fordításban való 
bemutatásával lehet nevezni. Meg-
ünneplik a bolgár pravoszláv hagyo-
mányok szerinti karácsonyt és újévet 
is, hasonlóképpen a szláv írásbeli-
ség és bolgár kultúra napját. Aktívan 
részt vesznek Debrecen város kultu-
rális életében a cívis korzón, és a vi-
rágkarneválon. 

A debreceni Örmény Kisebbsé-
gi Önkormányzat szintén kulturális 
tevékenységében a legaktívabb. Ők 
hívták életre a Debreceni Örmény 
Néptánc-együttest 1999-ben, amely 
az első ilyen Magyarországon. Re-
pertoárjukon XII. századi örmény 
néptánc, csoporttánc, körtánc és ka-
tonafiúk tánca, az ún. Virágcsokor 
szerepel. Támogatják az örmény kul-
túráról szóló könyvek – a többi kö-
zött Bagi Éva A Kövek zenéje című, 
Örményországról írt útikönyvének 
– megjelentetését. 

Az elmúlt évben arra is volt pél-
da, hogy a három kisebbségi önkor-
mányzat közös rendezvényen mu-
tatkozzon be egymás és a megyei 
érdeklődők előtt. Az elmúlt év vé-
gén a Hajdú-Bihar megyei közgyű-
lés kisebbségi és etnikai bizottsága 
kisebbségi hetet szervezett Debre-
cenben. A patinás vármegyeházán 
naponta más-más kisebbség lépett 
fel, kulturális és gasztronómiai mű-
sorral. A megnyitó után a nemzeti 

és etnikai kisebbségekhez tartozó 
művészek alkotásaiból nyílt kiállí-
tás. Itt mutatkoztak be önkormány-
zataik révén a megyében élő bolgár, 
cigány, örmény és román kisebbsé-
gek is. Utánuk egy cigány költő is-
mertette két kötetét, a Mécsvirágo-
kat és az Aszfaltozott mennyboltot, 
majd a Gárdonyi Géza nemzetisé-
gi iskola tanulóinak műsora követ-
kezett. Akik „kóstolni” is szándé-
koztak a nemzetiségeket, azoknak 
a bolgárok kedveztek. Kulturális be-
mutatójuk előtt egyik nemzeti éte-
lüket, a banyica nevű sós-túrós ré-
test kóstoltatták meg az érdeklő-
dőkkel, amire hársfa- és mentateát 
lehetett inni. Erre jöhetett a zenés, 
táncos kulturális bemutató, a nép-
viselet- és a kézimunka-kiállítás. 
Az örmény kisebbség kávékóstoló-
val kezdett, majd a kultúra, köze-
lebbről a néptánc és népzene percei 
következtek. Debrecenben van ör-
mény népi együttes, amely ezúttal 
is a folklór legszebb darabjait mu-
tatta be. A képzőművészet itt is sze-
repet kapott, Deák Nonna örmény 
származású festőművésznő képei ke-
rültek falra. Az utolsó nap a román 
nemzetiségé volt. Román népzene- 
és folklórbemutatókon a Körössze-
gapáti Nárcisz Nemzetiségi Néptánc 
csoport mutatkozott be, majd román 
kulturális kiállítás és kulturális be-
mutató volt a program. A teakedve-
lőknek folyamatosan forró teát szol-
gáltak fel. A falakon a román nem-
zetiségi hagyományhoz kapcsolódó 
kiállítás alkotásait ismerhették meg 
a vendégek. 

Egyébként a kisebbségi önkor-
mányzatoknak majdhogynem egyet-
len tevékenysége a kulturális meg-
mutatkozás. Egyedül a cigányoknál 
lehetett értékelhető adatokat kap-
ni arról, hogy mit tettek az oktatás-
ban. 

Némi túlzással állítható, hogy 
a kisebbségek legfontosabb politi-
kai 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
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 Nem teljesült a tavalyi közszolgá-
lati egyezség, amelynek értelmében 
a közszférában nem csökkenhettek 
volna a reálkeresetek. Fehér József, 
a Magyar Közalkalmazottak és Köz-
tisztviselők Szakszervezetének főtit-
kára szerint a közalkalmazotti kör-
ben, az önkormányzatok által fenn-
tartott egészségügyi, szociális és ok-
tatási intézményekben ez bekövetke-
zett. A 800 ezer alkalmazott jelentős 
része nem kapta meg a megállapodás 
szerinti hatszázalékos béremelést. 

HÍRSZÓRÓ

A kistérségi normatívák finanszírozásához szük-
séges 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) va-

lamennyi intézményét zárva tartatja. A tiltakozásnak ez a módja 
azért különös, mert munkáltató talán soha nem kérte még a ma-
ga munkavállalóitól, hogy ne dolgozzanak. A Győr-Moson-Sopron 
megyei közgyűlés többségi döntése emellett sérti az intézményi au-
tonómiát, s alkotmányjogilag is aggályos.

MINDENNAPOK

 Kátyúzáshoz, útfelújításhoz is 
nyerhetnek pályázati pénzt a telepü-
lési önkormányzatok. A február 28-
ai kiírás szerint az elvégzett munka 
költségeinek felét finanszírozza az ál-
lam országos szinten 10 milliárd fo-
rint értékben.
 Helyreigazítás. Legutóbbi lapszá-
munk 16–24. oldalán ismertetett Tár-
ki-tanulmány egyik szerzőjének utó-
nevét elírtuk: nem Szabics Csilla, ha-
nem 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 – he-
tekig lajtoskocsival hordták a vizet 
a faluba. Továbbá azért, mert a szen-
tesi önkormányzat tulajdonában lévő 
vízszolgáltató kft. szerződést bontott 
a nagytőkei önkormányzattal, mivel 
ez utóbbinak nem volt pénze a lerob-
bant, s felelősséggel nem működtet-
hető hálózat felújítására. A nagytő-
keieknek ugyan sikerült szerződést 
kötni egy állami tulajdonú részvény-
társasággal (ezért folyik a csapból is-
mét az ivóvíz), ám a százmilliós be-
ruházásra továbbra se futja az évi 59 
millió forintból gazdálkodó helyi ön-
kormányzatnak, amely – a részvény-
társasággal együtt – minisztériumi 
és területfejlesztési forrásokra pá-
lyázik (s ha nem nyer, a csapi forrás 
előbb-utóbb megint elapad).
 Bontásra vár a kórosi iskola. Miu-
tán a helyi tanító az ősszel nyugdíjba 
vonult, megszűnt a tanítás a faluban, 
a tanterem üres, mind a szolgálati la-
kás, mind a melléképületek kihasz-
nálatlanok. A helyi önkormányzat 
a leromlott épület bontását tervezi, 
ám erre, s a törmelék elszállítására 
sincsen pénze.

A lakóházépítés jövőjéről tartanak holland-magyar konferenciát április 4-
én 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 ön-
kormányzati képviselői, építészei és ingatlanfejlesztői tartanak majd előadást. 
Az általuk elmondottakból kirajzolódnak az eltérő lakásépítési és a település-
fejlesztési hagyományok és módszerek. A holland lakáspolitika alapját egy 
több mint százéves törvény alkotja. A Housing Act alaptétele: minden pol-
gárnak 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 kijelö-
li a lakáspiac szereplőinek – az állam, az önkormányzat, a nonprofit szektor 
és az ingatlanfejlesztők – helyét, tevékenységi körét és a köztük lévő munka-
megosztás elvét. Az állam nem csupán beleszól az ingatlanfejlesztésbe, ha-
nem különféle módon segíti is a piac szereplőit. Kétévente például trendana-
lízist 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 érdek-
lődők elé. A Hollandia építészettörténetét bemutató kiállítás a konferenciá-
val egyidejűleg nyílik meg.

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 Rábaköz értékeinek megismer-
tetését, turisztikai vonzerejének nö-
velését szolgáló kulturális és idegen-
forgalmi központ épül Kapuváron. 
A beruházás költsége mintegy 150 
millió forint, amelynek 20 százalékát 
az önkormányzat állja, a fennmara-
dó hányad 75 százalékát uniós támo-
gatásból fedezik, 25 százaléka pedig 
állami hozzájárulás. A beruházással 
a magyar–osztrák határon átnyúló 
kerékpáros turizmust is szeretnénk 
fellendíteni.

 Felújították a vajszlói a műve-
lődési házat. Uniós támogatásból 
az épület korábban könyvtárként 
működő részében oktatótermet, jog-
segélyszolgálatnak is helyet adó ügy-
intéző irodát és számítógépes termet 
alakítottak ki.
 Polgármester-vetélkedőt rendez 
április végén Sátán a helyi kulturális 
egyesület, amelynek rendezvényeit 
(farsangi bál, pótszilveszter, költé-
szetnapi mesemondó verseny) rendre 
látogatják a térség polgármesterei. 

 Sokszínű együttműködést épí-
tett ki Vas és Zala megye a szlovéni-
ai Muravidékkel. A határon túl élő 
mintegy nyolcezer magyar ajkú la-
kos számára az anyanyelv elsajátítá-
sát a kétnyelvű óvodák és általános 
iskolák mellett a kétnyelvű lendvai 
középiskola is segíti. A határon tú-
li oktatást a magyarországi megyék 
pedagógiai intézete tankönyvaján-
lásokkal, tanárok képzésével, mód-
szertani felkészítőkkel, tantárgyi ver-
senyekkel támogatja. Március elején 
mutatták be az Őrséghez tartozó, ma 
a túloldalon lévő Hodoson a történel-
mi Vasvár megye két településének, 
Hodosnak és Kapornaknak a törté-
netét feldolgozó monográfiát. A leg-
népszerűbbek a különféle együttesek 
bemutatói: örömmel jönnek például 
a kisgyerekek odaátról a szombathe-
lyi Mesebolt Bábszínházba. A közös 
ünnepeket a határon túli Domonkos-
fa lakói a Vasi Népdalkörrel, a hodo-
siak pedig a sárvári néptánckörrel 
közösen teszik emlékezetessé.

Luxemburg lesz 2007-ben Európa Kulturális Fővárosa. 
A miniállam úgy döntött, hogy ezt a címet megosztja a 
romániai Nagyszebennel (Sibiu). Luxemburgot és Nagy-
szebent 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 hangu-
latú város a Szebeni havasok lábánál fekszik. Lakossága 
94 százalékban román, 3 százalékban német és 2 száza-
lékban magyar anyanyelvű. Valamikor a Szászföld „fővá-
rosa” a középkori autonóm szász terület, az úgynevezett 

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

Luxemburg Nagyszebent választotta

Magyarország februárban mutatkozott be az írországi Corkban, Európa 2005-
ös kulturális fővárosában. Tavaly májusban született ugyanis az a döntés, 
amely szerint a kulturális főváros projekttel egybekötve az újonnan csatla-
kozott uniós tagállamoknak is teret adnak művészeti-kulturális felvonulá-
sukhoz. Az ötletgazda John Miller, a Cork Civic Trust, a városi önkormány-
zat és a magánszektor által fenntartott közhasznú önkéntes szervezet ír igaz-
gatója 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 koráb-
ban megszokott földrajzi dimenziókat és adminisztratív struktúrákat. A Bő-
vítés-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 szerző-
dést 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 tagor-
szág kultúrájának ad helyet. Januárban Észtország volt a vendég. Február-
ban Magyarország mutatkozott be. A Szabadulás és Álmomban létező című 
kettős tárlaton Lugossy Mária és Gaál József alkotásait állították ki, koncet-
rezett 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.

Magyarország Corkban

1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Tel./fax: 342-3906

Boltjaink:
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MINDENNAPOK

 Fel nem írható gyógyszerek meg-
vásárlásához nyújt segítséget a makói 
önkormányzat azoknak, akik igen 
szűkös havi jövedelmük 10 százalé-
kánál többet kénytelenek teljes árú 
gyógyszerre költeni. Az egyedülálló 
támogatásban részesített családban 
élőknél az egy főre jutó havi jövede-
lem-„plafon” 37 050, az egyedül élők-
nél 49 400 forint. A gyógyszertámo-
gatás teljes összege legfeljebb évi 15 
ezer forint lehet. 

 A kormányfő avatta fel a Nokia 
új üzemcsarnokát a komáromi ipa-
ri parkban. Az óriáscég – amelynek 
kilenc gyára van a világ országaiban 
– 1998 júliusában döntött a mintegy 
100 millió eurós zöldmezős magyar-
országi beruházásról, s az 1999 áp-
rilisi alapkőletételtől az első telefon 
legyártásáig mindössze nyolc hónap 
telt el. A mostani bővítés értéke meg-
haladta az 50 millió eurót, a gyártó-
terület 30 ezerről 50 ezer négyzet-
méterre nőtt. A tavalyi toborzás után 
jelenleg a komáromi gyár dolgozói-
nak száma meghaladja a háromezret, 
jövőre a tízezret is elérheti, de a gyár 
beszállítói már most további négy-
ezer embert foglalkoztatnak.

 Megszűnik a térségi feladatokat 
ellátó községi rendőrőrs Sarudon. 
Ezt egy jegyzői értekezleten a me-
gyei rendőrfőkapitány jelentette be. 
A bejelentésre reagáló sarudi jegyző, 
dr. Gulyás Ferenc szerint a tervezett, 
anyagi okokkal magyarázott intéz-
kedés csorbítja Újlőrincfalva és Po-
roszló lakosságának biztonságérzetét 
is, s a Tisza-tó kiemelt üdülőkörzete 
a bűnelkövetők terepe lehet.
 Innovációs tanácsba tömörült 
Székesfehérváron 13 szervezet. A vá-
ros fejlesztését, a közép- és kisvállal-
kozói réteget segítését célzó Székes-
fehérvári Innovációs Tanács (SZIT) 
alakuló ülésen Warvasovszky Tiha-
mér polgármester is megjelent.

Dunakanyarnak a Börzsöny, a Visegrádi és a Pilis hegység által ölelt Du-
na-szakasz tájait nevezik. Páratlan természeti adottságai és történelmi ne-
vezetességei 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-Eszter-
gom 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 ve-
zetői 2001 júniusában írták alá a Dunakanyar Chartát, amelynek folyamá-
nyaként, hosszas előkészítést követően, a területfejlesztésről és területrende-
zésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján, 2004. december 13-án a Közép-
Dunántúli-, a Közép-Magyarországi- és az Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanácsok, valamint a Komárom-Esztergom-, Pest- és Nógrád Me-
gyei Területfejlesztési Tanácsok létrehozták a Dunakanyar Térségi Fejlesz-
tési Tanácsot. Idén, a március 2-ai alakuló ülésen dr. Bóth Jánost, Vác város 
polgármesterét választották meg 3 régió, 3 megye és 8 kistérség összefogá-
sának intézményesült szervezete elnökének. A Dunakanyar Térségi Fejlesz-
tési Tanács már az ezévi központi költségvetési forrásból kaphat támogatást 
a térség fejlesztési programjainak előkészítésére.

A dunakanyari összefogás

Hirdessen ITT!

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 
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