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ünnepre
A tizenöt éves önkormányzatiság, a helyi önkormányzatok jubileumi
ünnepnapja alkalmából közölt, e lapszámunk belső oldalain olvasható
összeállítás része ez a négy címlapfotó. A képek akkor készültek, amikor az országos önkormányzati szövetségek vezetői a TÖOSZ javaslatára együtt kezdeményezték, hogy a rendszerváltoztatás utáni első önkormányzati választás napja a hazai önkormányzatiság ünnepnapja
legyen. A kezdeményezők közül ők négyen azok, akiket településükön
az eddigi négy választás során mind a négyszer polgármesteri tisztségbe emelt a helyi választók többsége. Balról jobbra Becze Lajost, a Magyar Faluszövetség elnökét Tar községben, Dióssy Lászlót, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökét Veszprém megyei jogú
városban, Gémesi Györgyöt, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
elnökét Gödöllő, Magyar Leventét, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége elnökét Jászberény városában.
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POLGÁROK MESTEREI

A polgármester, mint fogalom, tisztség, beosztás, hivatás és mesterség
tizenöt esztendeje jelent meg ismét a magyarországi közgondolkodásban, közszolgálatban és közvéleményben. Másfél évtized történelmi
léptékkel mérve nem nagy idő, s önmagában az a tény, hogy valaki
ugyanennyi, vagy akár ennél több ideig ugyanott és ugyanazt a munkát végzi, nem tekinthető különösnek. De nagy idő és különös idő azon polgármesterek számára, akik az eddigi helyi választásokon négyszer mérették meg magukat, s
mind a négyszer elnyerték a választók többségének bizalmát. Zongor Gábor alábbi
tanulmányában adatok támasztják alá, hogy e polgármesterek maguk szolgáltak rá
erre a tartós bizalomra, hogy településvezetői tisztségük tartós voltát nem pártoknak,
hanem elsősorban saját maguknak – tisztességüknek, alázatuknak, kitartásuknak,
harcosságuknak, elkötelezettségüknek, kompromisszumkézségüknek, mesterségbeli
tudásuknak – köszönhetik.
Az első szabad önkormányzati választások első fordulójában – 1990. szeptember 30-án – a tízezernél kevesebb
lakosú települések többségében közvetlenül választottak
polgármestert. Ahol ez nem sikerült, ott az október 14-ei
második fordulóban tették ezt meg. A tízezernél több lakosú településeken ekkor még a polgármestert a képviselőtestület választotta meg saját tagjai sorából. Ez a választási
megoldás volt hivatott garantálni a polgármester és a választott helyi képviselők többségének együttműködését a
nagyobb lakosságszámú városok működőképességének
megőrzése érdekében. A tizenöt esztendő alatt négy alkalommal volt általános önkormányzati választás.

Egyfajta kislexikont
böngészhet itt és a következő néhány oldalon az olvasó, a legalább négyszer megválasztott, ma is funkcióban lévő polgármesterek és településük neveinek listáját. Ez, reméljük, hibátlan, mert a rendszerváltoztatásban részt vállaló, s azóta is regnáló településvezetőkről teljes
és hibátlan lista eddig még nem készült.
Az önkormányzatiság tizenöt esztendős jubileuma alkalmából megjelentetett névsor olyan vezetők személynevét
rögzíti, akiknek az önkormányzati világ (tehát maga az ország) a legtöbbet
köszönheti, s akikben a választók többsége másfél évtizede rendületlenül bízik.
E ciklusrekorderek között a TÖOSZ bábáinak, alapítóinak, s mai tisztségviselőinek tekintélyes hányada is fellelhető.
(A TÖOSZ-tag önkormányzatok településeinek nevét dőlt betűk jelzik.)
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A Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal által rendelkezésre bocsátott és kontrolált adatbázis szerint a legutóbbi négy általános önkormányzati választáson folyamatosan polgármesterré 1017 személyt választottak, vagyis a települések
csaknem 32 százalékában a 2002. október 20-án megválasztott polgármester legalább negyedszer nyerte el a
lakosság többségének a bizalmát.
A legalább négyszer megválasztott polgármesterek közül viszonylag kevesen, és ciklusról ciklusra egyre kevésbé igényelték a pártok nyílt támogatását, illetve vállalták
a pártok jelölését.

ABE–BAN
Ábel István (Felgyő), Ádám Józsefné (Ágasegyháza),
Agárdi András (Ősagárd), Agg Sándor (Pápakovácsi),
Albert Csaba (Lukácsháza), Alexov Lyubomir (Lórév), Aller Imre (Kóny),
Altsach Ignác (Szendehely), Ambrus Attiláné (Almáskamarás),
Ambrusz Józsefné (Visonta), Andó Béláné (Felsőkelecsény),
Annár István ((Gutatöttös), Rábatöttös), Antal Gábor (Nyirmártonfalva),
Aranyi János (Szalkszentmárton), Aranyosi István (Csém),
Arnóth János (Mezőcsát), Árpás Károly (Pusztaberki),
Árvai Ferencné (Nagykinizs), Árvai Tibor (Nemesvid),
Aubéli Ferenc (Dunaszentmiklós),
Babecz Jánosné (Kálló), Babos Attila (Dunaszeg), Bagdi János (Mezősas),
Bagoly Zoltán (Nyírtura), Bagyin József (Aszód),
Bajnok Imréné (Erdőbénye), Bajor Józsefné (Kistokaj),
Bajusz Istvánné (Nagyhegyes), Bak Ferenc (Tinnye),
Bakó Dániel (Cégénydányád), Bakó Ferenc (Mezőladány),
Balassa Gyula (Nagyharsány), Balázs Árpád (Pölöske),
Balázs József (Rábaszentandrás), Balázs Tibor (Sajókaza),
Bálint Bánk (Siklósnagyfalu), Balogh Antal (Matty),
Balogh Árpádné (Szakály), Balogh Dezső (Csipkerek),
Balogh Ernő (Velemér), Balogh Ferenc (Bordány),
Balogh István (Kisfalud), Balogh József (Kaposszerdahely),
Balogh Józsefné (Kaposgyarmat), Balogh Lajosné (Baks),
Balogh Sándorné (Hevesvezekény), Balom Lászlóné (Aka),
Balya András (Nagybárkány), Bancsó Lajos Zoltán (Csikvánd),
Bandics Zsigmond (Sonkád),

+A párt jelöltjeit egy vagy több más párt, illetve társadalmi szervezet is támogatta.
*A tízezernél több lakosú településeken 1990-ben megválasztott polgármesterek
jelölőiről nincs megbízható nyilvántartás, tehát nem ismertek az őket támogató
szervezetek, amelyek azonban többségében pártok voltak.

Kimutatható, hogy a választók többségének bizalmát
négyszer elnyert polgármesterek a pártok közül sorrendben az MSZP (89), az SZDSZ (84), az FGKP (67), az MDF
és a Fidesz (62-62), a KDNP (39), az Agrárszövetség (16),
valamint a MIÉP és a Munkáspárt (3-3), illetve a Centrum párt (1) támogatását vették igénybe. Amellett, hogy
a parlamentből kiszorult pártok (a KDNP, majd az FGKP)
polgármesterjelölt-állító képessége, szerepe drasztikusan

1990

19
12
9
8
48

Fidesz
FKGP
MDF
Kormánypártok

26
17
15
58

MSZP
SZDSZ
MIÉP
Ellenzéki pártok

18
15
2
35

MSZP
SZDSZ
Kormánypártok

30 Fidesz
17 MDF
47 Ellenzéki pártok

24
9
33

1994

Kormánypártok

33 KDNP
28 FKGP
MDF
Fidesz
61 Ellenzéki pártok

1998

Jelölő párt
1990 1994 1998 2002 Összesen
MSZP
8
23
14
22
67
MSZP+
0
10
4
8
22
SZDSZ
16
19
12
14
61
SZDSZ+
8
9
3
3
23
FKGP
28
7
11
0
46
FKGP+
10
5
6
0
21
MDF
20
3
4
4
31
MDF+
9
6
11
5
31
Fidesz
2
2
12
8
24
Fidesz+
2
6
14
16
38
KDNP
12
12
1
1
26
KDNP+
3
7
3
0
13
Agrárszövetség
12
2
0
0
14
Agrárszövetség+
0
0
1
1
2
MIÉP
0
0
2
1
3
Munkáspárt
0
1
1
1
3
Centrum
0
0
0
1
1
Egyéb párt
7
5
2
6
20
Nem ismert*
34
0
0
0
34
Mindösszesen
171 117 101
91
480

csökkent, a választásokon rendre sikeres polgármesterek elsősorban a parlamenti pártok, s közülük leginkább
az éppen kormányzati pozícióban lévő pártok jelölésével
éltek. A pártjelöltség és az adott párt parlamenti súlya között azonban nincs ilyen összefüggés; például 1990-ben
a kisebbik kormánypárt által támogatott polgármesterek
száma és aránya nagyobb volt, mint a nagyobbik kormánypárté.
A parlamenti pártok és a hozzájuk csatlakozó társadalmi szervezetek által jelölt, mindig megválasztott polgármesterek száma ciklusonként az alábbiak szerint változott.
FKGP
38 SZDSZ
24
MDF
29 MSZP
8
KDNP
15 Fidesz
4
Kormánypártok
82 Ellenzéki pártok
36

2002

A pártok által jelölt,
négyszer gyôztes polgármesterek száma

MSZP
SZDSZ

Az adatok jól áttekinthetően szemléltetik, hogy a négyszer megválasztott polgármesterek még a kormányzó pártok támogatását is mind kevésbé vették igénybe. Ez a csökkenő tendencia igaz a pártjelöltek összességére is. Míg

BAN–BOL

BON–CSO

Bányai Bálint (Fülesd), Bányász Mihály (Nagyrozvágy),
Barabás Ferenc (Kocsér), Baranyai Ernő (Csönge),
Baranyi Mihály (Kenderes), Baráth Gusztáv (Ilk), Baráth László (Girincs),
Barathy György (Zemplénagárd), Barati Attila (Pácin),
Bardi Béla (Gyulaháza), Bárdos János Antal (Balatonkeresztúr),
Barna István (Csécse), Bartók Lászlóné (Alsószölnök),
Bartus József (Sajógalgóc), Basa Antal Zoltán (Galgahévíz),
Bata Ferenc (Öttömös), Bátovszki György (Csömör),
Baumgartner József (Nagykutas), Becker Leonóra Xénia (Palkonya),
Becze Lajos (Tar), Bédy István (Harkány), Behina István (Kishuta),
Beleznay Sándor (Tiszaszentimre), Bella János (Csapod),
Bellai Béla (Hedrehely), Belovai Pál (Dóc),
Bencze László István (Tarnaméra), Bencs Simon (Sajólászlófalva),
Bencsik János (Tatabánya), Benkovics László (Pilismarót),
Bérces József (Csolnok), Bérces Mihály (Somogyviszló),
Bereczk Gyula (Balatonszárszó), Bereczky István (Tyukod),
Berencsi Béla (Ibrány), Berényi Sándor (Somogyszentpál),
Béres László (Hajdúhadháztéglás), Berkecz László (Soltvadkert),
Berkes Sándor (Szenta), Berzeviczi Zsolt (Lak), Beszkid Andor (Rimóc),
Bimbó István (Mindszentgodisa), Bimbó József (Dánszentmiklós),
Bite Gyula (Kisasszonyfa), Bódis János (Kákics), Bódis József (Zalaerdőd),
Bodolai István (Bódvarákó), Bodrogi Györgyné (Nagykáta),
Bogáti Károly (Váncsod), Bogoly János (Felsőgagy),
Bokor Endréné (Nemesládony),
Boldog Géza (Kazsok), Boleraczki István (Bakonycsernye),

Bóna Sándor (Somlóvecse), Bondorné Nagy Ibolya (Dalmand),
Bonis Imre (Sámod), Borbás János (Csokvaomány),
Borbély István (Polgárdi), Bordás Gyula (Kisvarsány),
Bordás Imre ((Tiszaörs), Abádszalók), Boriszov Zoltán (Baracska),
Boromisza Tibor ((Hajós-Érsekhalma), Érsekhalma),
Borsó Pál (Szabadbattyán), Bortnyik Béla (Kázsmárk),
Both József (Ebergőc), Bozsányi János (Pécsbagota), Böde Lajos (Hirics),
Bődör József (Vindornyaszőlős), Bődör József (Zalaszentiván),
Böősy Imre Lőrinc (Ásványráró), Brenda Péter (Márkháza),
Budai Mihály (Tahitótfalu), Bugyáné Szász Erzsébet (Fülöp),
Bulyáki Antal (Délegyháza), Burgundi István (Egerbocs),
Buzási Tamás (Péterhida), Bűdi Károly (Alsódobsza),
Czakó István (Kerekegyháza), Czédly Gyula (Kengyel),
Czili Mátyás (Füzérradvány), Czövek Zoltán (Kishódos),
Czupi József (Lispeszentadorján), Csaba Józsefné (Bonyhádvarasd),
Csák István (Terem), Csáki Béla (Fülöpjakab),
Csányi Mihály (Csólyospálos), Cseh Lajos (Döbrönte),
Cseh Miklós (Helvécia), Csehovics Gyula János (Keresztéte),
Cseke József (Tófű), Cséke László (Jánkmajtis),
Cselényiné Kiss Margit (Mezőnagymihály),
Cseresnyés Zoltán (Pördefölde), Cserna Ferenc (Újlengyel),
Csernyák Lajos (Felsőmocsolád), Cservenák Pál Miklós (Mezőberény),
Csete Dezső (Csór), Csiba József (Veszprémfajsz),
Csima József (Kaposkeresztúr), Csizmadia Vilmos (Kóspallag),
Csobán Ferenc (Lothárd), Csoma József (Györe),
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1990-ben a parlamenti pártok a nem ismert (párt)szervezetekkel és az egyéb pártokkal együtt összesen 171
(118+53), utóbb rendre győztes polgármester jelölői voltak, ez a szám 1994-ben 117-re (109+8), 1998-ban 101-re
(93+8), 2002-ben 91-re (80+11) fogyatkozott.
A jelölő szervezetek kimutatása szerint az egyes polgármesterek nem minden ciklusban ugyanannak a szerveződésnek a jelöltjeként vettek részt a választásokon. Elsősorban a pártjelöltek esetében volt gyakori a jelölő-váltás.
Az ezernél több négyszer megválasztott polgármester
közül 177-en kétféle, 56-an háromféle szervezet, 11-en
pedig mind a négy alkalommal más-más szervezet(ek)
jelöltjei voltak.
Mindössze tízen vannak azok a ma is településvezetői
funkcióban lévő, rendszerváltoztató polgármesterek, akik
mind a négy alkalommal, következetesen egyazon párt
jelöltségét vállalták. Közülük öten (Bandics Zsigmond/
Sonkád, Elek József/Kissikátor, Galuska László/Nyékládháza, Markó Antal/Szügy, Sulyok József/Tiszavasvári)
az MSZP, hárman (Heindl József/Beremend, Maczó László/Bér, Szabó Sándor/Újléta) az SZDSZ jelöltjei voltak.
A Fidesz és az MDF (Bálint Bánk/Siklósfalu, illetve Lehóczki István/Emőd személyében) egy-egy következetes,
négyszer sikeres jelölttel szerepel ebben a sorban. Éppen
annyival, mint a Szövetség Péteriért Egyesület, amelynek
dr. Szászik Károly/Péteri volt a mind a négy választáson
győztes jelöltje.
Az egyes pártokhoz kötődő, négyszer megválasztott
polgármesterek többsége nem pártot váltott – bár ilyen
is akad közöttük –, hanem többnyire különféle össze-

tételű koalíciók jelöltségét vállalta. Így például 1994-ben
olyan koalíciók jelöltségét, amilyenek a jelenlegi politikai
helyzetben majdhogynem elképzelhetetlenek (például
Borbély István/Polgárdi az FKGP–KDNP–MDF–MSZP–
SZDSZ; Túrós László/Iregszemcse az MSZP–FKGP; Győriné dr. Czeglédi Márta Mária/Jászfényszaru az SZDSZ–
FKGP–MSZP–KDNP közös jelöltje volt), bár a polgármesterek kompromisszumteremtő képessége bizonyosan
jótékonyan hatna az országos politizálásra.

A nem pártok által jelölt,
négyszer gyôztes polgármesterek száma
Jelölő
szervezetek
Civil
Német
Horvát
Szlovák
Szlovén
Összesen

1990 1994 1998 2002 Összesen
15
11
18
19
63
0
4
13
17
34
0
0
4
7
11
0
0
4
5
9
0
0
0
1
1
15
15
39
49
118

A civil szervezetek által jelöltek közül viszonylag kevesen nyertek négyszer. A négyszer győzök körében
az MSZP többször volt jelölő, mint a civil szervezetek
összesen. Ez utóbbiak – noha ciklusról-ciklusra mind több
sikeres polgármester jelölői voltak – jelöltállítási képessége 2002-ben még nem érte el a pártokét. Annak ellenére
nem, hogy a nem pártok által jelölt, négyszer megválasztott polgármesterek növekvő mértékben vették igénybe
– a civil szférához sorolható – nemzetiségi szervezetek
támogatását is. A független nemzeti kisebbségek által je-

CSO–FAR

FAR–GEM

Csoma Tiborné (Nyírkércs), Csombó Lajos (Szentbékkálla),
Csombó Zoltán (Mindszentkálla), Csomor László (Bácsborsód),
Csongrádi Antal (Léh), Csonka József (Kisgyalán),
Csorba Zoltán (Zubogy), Csordás József (Gyékényes),
Csordás László ((Lajosmizse-Felsőlajos), Felsőlajos),
Csöndör József (Pusztakovácsi), Csőszi Sándor (Kisharsány),
Csugány Bertalan (Csobaj), Csuka Géza (Nemesgörzsöny),
Csürhés István (Kaszaper), Dani Ferenc (Óbánya), Daróczy Pál (Barabás),
Daubek György (Tiszatardos), Dávid Imre (Ártánd),
Dávid István (Szécsisziget), Dégi György (Pitvaros), Dékán János (Héreg),
Demszky Gábor (Budapest), Dénes Sándor (Bakóca),
Dercze Tamás (Budapest-Újpest), Desits József (Vasasszonyfa),
Dicső László (Alsómocsolád), Dióssy László (Veszprém),
Dombai Gábor (Drégelypalánk), Dombi László (Mérges),
Dombi László (Borzavár), Dorogi Árpád (Zsira), Dózsa István (Bisse),
Dudás Jánosné (Szentborbás),
Egyed József (Sávoly), Egyházi István (Sopronkövesd),
Eifert Ferenc (Bócsa), Eke Ferenc (Nemesvita), Ékes József (Szőlősgyörök),
Ekker Károly (Kisbodak), Elek József (Kissikátor), Éles Dániel (Rohod),
Emberovics Dénes (Szilvás), Erdei Sándor (Prügy),
Espán Gyula (Nagyhuta), Ésik Bálint (Tiszamogyorós),
Fábián János (Nagycsepely), Fábik Ferenc (Szápár),
Fábri Gézáné (Sérsekszőlős), Fagyal Barna (Vámospércs),
Fajcsi János (Somogyaszaló),
Fajcsik József (Mohora), Faragó Mészáros Vilmos (Zsombó),

Farkas Dezső (Dáka), Farkas János (Tordas),
Farkas Jánosné (Magyarcsanád), Farkas László (Vörs),
Farkas László (Bögöt), Farkas László Márton (Aldebrő),
Farkas Pál (Álmosd), Fazekas István (Kisbárapáti),
Fazekas Sándor (Karcag), Fedor Vince (Szirmabesenyő),
Fehér András (Kissziget), Feigli Ferenc (Barcs), Fekete Gyula (Olaszliszka),
Fekete József (Újsolt), Fekete József (Klárafalva),
Fekete László (Petőﬁbánya), Feledy Gyula Zoltán (Kötcse),
Félegyházi Gábor (Nyírkarász), Feller Sándor (Árpás),
Felső István (Érsekcsanád), Felső Vilmos (Szentgyörgyvölgy),
Ficsor József (Kiskunfélegyháza),
Fiedler Albertné Manner Aranka (Isztimér), Fodor István (Nemesvámos),
Fodor József (Osli), Fodor Lajos (Adács), Fónyad László (Hencida),
Forintos László (Bárdudvarnok), Földesi György (Bucsa),
Fölföldi Vilmos (Sénye), Fölnagy Géza (Pankasz), Frank Sándor (Buj),
Frankó János Mihály (Csabacsűd), Froman Róbert (Árpádhalom),
Fukszberger Imre (Csehimindszent), Furák Károly (Ujiráz),
Fülöp Géza (Fertőd), Fülöp István (Tarján),
Füri Bálint (Dunaszentbenedek), Füri János (Kisecset),
Gadányi István (Táska), Gajdács János (Gerendás), Gajdos István (Abony),
Gál Lászlóné (Pusztaederics), Galambos Jenőné (Feketeerdő),
Galuska László (Nyékládháza), Garay János (Mórágy),
Gáspár József (Ábrahámhegy), Gáva János (Napkor), Gayer János (Pörböly),
Gegesy Ferenc (Budapest-Ferencváros), Geisz Egon (Liget),
Gémes Gábor (Apc), Gémes László (Kerecsend), Gémesi György (Gödöllő),
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lölt, utóbb rendre győztes polgármester az első ciklusban
egy sem akadt, a másodikban 4, a harmadikban 21 volt,
a mostaniban pedig már négy kisebbség összesen 30 ilyen
jelöltet állított.

A pártok által nem jelölt,
négyszer gyôztes független polgármesterek száma
Független
jelöltek

1990 1994 1998 2002 Összesen
831

885

877

877

3588

A nem pártok által jelölt, valamint a pártok által nem jelölt, négy ízben függetlenként megválasztott polgármesterek száma korábban is messze meghaladta a pártjelöltekét.
A gyarapodásukat jelző számok összeadása révén (1990:
15+831=846, 1994: 15+885=900, 1998: 39+877=916, 2002:
49+877=926) a pártok polgármesterjelölt-állító szerepének csökkenése még szembetűnőbbé tehető.

A pártok által jelölt és nem jelölt,
négyszer gyõztes polgármesterek száma
Pártjelöltek
Nem
pártjelöltek
Összesen

1990 1994 1998 2002 Összesen
171
117 101
91
480
846 900
916 926
1017 1017 1017 1017

3588
4068

Azon polgármesterek közül, akiknek a helyi választópolgárok többsége legalább négyszer szavazott bizalmat,
az 1990-es 16,8 százalékról 1994-ben 11,5, 1998-ban kereken 10, legutóbb pedig 9 százalékra csökkent a pártjelöltek aránya.

Az ezertizenhét (legalább) négyszer megválasztott polgármester közül huszonnyolcan már nincsenek funkcióban.
Kilencen (Bauer Jánosné/Vértesboglár, Báger Zoltán
Józsefné/Rádockölked, Császár László/Zalaszentgyörgy,
Elmer István/Dunafalva, Hanzel László/Somogyvámos,
Horváth Béla/Görgeteg, Karai István/Szentmártonkáta,
Kóczon Pál/Érpatak, Sasvári Lászlóné/Méra) elhunytak.
Tizenkilencen (Balázs László/Kondorfa, Barlai József/Óföldeák, Csonka Sándor/Köveskál, Dózsa Péter/Kaskantyú/, Hartdégen Sándor/Várgesztes, Juhász
Ferencné/Kömörő, Király Miklósné/Dobri, Kiss Tivadar/Sárosd, Kovács József/Taszár, Kovács Sándorné/Sásd,
Lévai Csaba/Hejce, Sándor Endre/Vámosújfalu, Szabó
Antal/Karakószörcsök, Szászfalvi László/Csurgó, Szigeti József/Ságvár, Szoboszlai Árpád/Ecsegfalva, Szűts
Árpád/Raposka, Rácz József/Muhi, Urr Béla/Hosszúvíz)
vagy lemondtak tisztségükről, vagy a képviselőtestület
(ön)feloszlatása után nem választották őket újra.
Négy településen viszont az időközi választás eredményeként funkciójában maradt a korábbi polgármester, így
velük együtt – akik (Palovics Lajos/Biatorbágy, Tóth Ferenc/Kérsemjén, Hartung György/Somogybabod, Fábik
Ferenc/Szápár) már ötször nyerték el a lakosság többségének bizalmát – összesen kilencszáznyolcvankilencen
szolgálják tizenöt esztendeje településvezetőkként a választóikat.
A négyszer megválasztott polgármesterek közül jelenleg öten (dr. Gémesi György/Gödöllő, dr. Karakó László/Gávavencsellő, dr. Kovács Zoltán/Pápa, Szászfalvi Lász-

GER–HEG

HEG–IGN

Gere Pál (Szamosbecs), Gergó András (Ikrény), Germán Géza (Lökösháza),
Godina György (Kisnyárád), Gódor András (Dány),
Gombás János Károly (Egerlövő), Gondos Gyula (Helesfa),
Gosztonyi Jenő (Ipolydamásd), Gönczi Ernő Tibor (Bózsva),
Görcz Gyula Csaba (Tanakajd), Gregor Tiborné (Újudvar),
Gresa Gyula (Varászló), Grúber Miklós Csaba (Szomód),
Guba Péterné (Sárrétudvari), Gubicza József (Füle),
Gulyás András (Zsáka), Guzmits Ferenc (Und),
Gyarmati Jánosné (Dombegyház), Gyarmati Tiborné (Ivánc),
Gyenes József (Komjáti), Gyergyák László (Somogyhatvan),
Gyimesi István (Gyál), Gyökeres Sándorné (Bársonyos),
György Balázs (Alsónémedi), Győri József (Egervár),
Győriné dr. Czeglédi Márta Mária (Jászfényszaru),
Gyuk János (Cserszegtomaj), Gyulai Gáspár (Tiszakóród),
Gyurcsó András (Büttös),
Hadik József (Bárna), Hadra József (Lánycsók),
Haiser József (Kovácsszénája), Hajnal András (Tiszabercel),
Hajzsel Miklós (Szécsénke), Halász Csaba (Olcsvaapáti),
Halász Vince (Mezőhék), Handó János (Szenna),
Hangonyi László (Hangony), Hanig Antal (Csatka),
Harai Zoltánné (Szabadhidvég), Harazin István (Ecser),
Harbula István (Kölcse), Hargitai László (Alcsútdoboz), Hárs József (Bóly),
Harsányi Ernő (Várkesző), Hartung György (Somogybabod),
Hatvani Lajos (Vezseny),
Hegedüs György (Nagyrécse), Hegedüs István (Nagybakónak),

Hegedűs Jánosné (Tiszaug), Heimann Gyula (Jászkarajenő),
Heindl József (Beremend), Helter Zoltán (Zalaszegvár),
Henik Lajos (Peterd), Héring Istvánné (Rátka),
Hermann József (Romonya), Hersits László (Gyanógeregye),
Hevesi László (Nagytálya), Hidasi Antal (Nemesnádudvar),
Hóbor Károlyné (Zajk), Hódi Miklós (Őr), Hoﬀman Pál (Tököl),
Hoﬀmann Ferenc (Kára), Holló Henrik (Parádsasvár),
Hollósi Sándor (Csertő), Hornung György (Ellend),
Hornyák Endre Mihály (Nagyoroszi), Horthy Csaba (Tiszajenő),
Horváth Endre (Öreglak), Horváth Ferenc József (Drávasztára),
Horváth Géza Zoltán (Molnaszecsőd), Horváth Gyula (Nagymizdó),
Horváth István (Tác), Horváth István (Mikosszéplak),
Horváth Istvánné (Hövej), Horváth Istvánné (Sikátor),
Horváth Istvánné (Szilvásszentmárton), Horváth József (Merenye),
Horváth József (Répcevis), Horváth József (Rábagyarmat),
Horváth József (Csöde), Horváth László György (Mezőnyárád),
Horváth Lóránt (Koroncó), Horváth Margit (Patosfa),
Horváth Miklós (Velem), Horváth Miklós Endre (Környe),
Horváth Ottó (Zalabaksa), Horváth Tibor (Gic),
Hovánszki György (Nyírlugos), Höﬂer József (Kisvejke),
Huber Ferenc (Fegyvernek), Hubi József (Selyeb),
Hujber János (Sümegprága), Hujder Ferenc (Visz),
Hunyadi Tibor (Kenézlő), Huszár Ferenc (Csitár),
Huszti Zoltán Ferenc (Zalaszántó), Huzián József (Resznek),
Ignácz Zoltán (Rozsály),
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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ló/Csurgó és Tóth Imre/Sarkad) országgyűlési képviselők.
(Közülük Szászfalvi László már nem polgármester, mert
2003-ban lemondott erről a tisztségéről.)

Bács-Kiskun megyében
Baranya megyében
Békés megyében
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Csongrád megyében
Fejér megyében
Győr-Moson-Sopron megyében
Hajdú-Bihar megyében
Heves megyében
Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Komárom-Esztergom megyében
Nógrád megyében
Pest megyében
Somogy megyében
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Tolna megyében
Vas megyében
Veszprém megyében
Zala megyében
Budapesten
Magyarországon

44
88
26
114
17
35
57
28
40
19
27
48
55
89
88
25
55
55
75
4
989

aránya
(%)

száma

A tizenöt (vagy több) éve szolgáló,
négyszer megválasztott polgármesterek

37
29
35
32
28
32
31
34
34
24
35
37
30
36
38
23
25
25
29
17
31

A négyszeres továbbszolgálók aránya az országban
meghaladja a 31 százalékot. Ez az arány Szabolcs-Szatmár-Bereg (38%), Bács-Kiskun (37%) és Nógrád (37%)
megye településein a legnagyobb, Jász-Nagykun-Szolnok
(24%), Tolna (23%) megye településein, illetve Budapesten (17%) a legkisebb.
A kilencszáznyolcvankilenc (legalább) négyszer megválasztott polgármester közül hárman 15 éve folyamatosan, de nem egyazon helyen töltik be az első számú településvezető funkcióját. Mátis István az 1990-től 1994-ig
tartó ciklusban Bükkösd község, majd 1994 és 2002 között
a nagyközségből 1996-ban várossá lett Szentlőrinc polgármestere volt, 2002-től pedig ismét Bükkösd polgármestere. Bordás Imre az első ciklusban Tiszaőrs község első
embere volt, majd 1994-től napjainkig az idén városi címet
elnyert Abádszalóké. Paizs József az első három ciklusban
társadalmi megbízatású polgármesterként vezette Patapoklosi község önkormányzatát, majd 2002-ben Szigetvár
város vezetőjévé választották. Ez a fajta mobilitás is jelzi,
hogy a polgármesterség egyfajta sajátos szakmának, hivatásnak, mesterségnek is tekinthető.
A településvezetők mesterségbeli tudásának, településfejlesztői képességének tagadhatatlanul volt szerepe
abban, hogy a rendszerváltoztatás óta eltelt másfél évtized alatt 125 nagyközség nyerte el a városi címet, és sokat
mondó adat, hogy ezek egyharmadának rendszerváltó,
a polgármesterséget tizenöt éve gyakorló vezetője van
(Abonynak Gajdos István, Aszódnak Bagyin József, Balatonfűzfőnek Varjú Lajos, Berhidának Lajosfalvi József,
Bólynak Hárs József, Borsodnádasdnak Sárváry Tamás,

ILL–KER

KER–KOV

Illés Antal (Balatonszemes), Illés Ferenc (Kakasd), Illés József (Fajsz),
Illés Mária (Debercsény), Imre Sándor (Nemeshany),
Iványi András (Szentkirályszabadja),
Jakab Gézáné (Hegyszentmárton), Jakab László (Debréte),
Jakab Zsigmond (Kocsord), Jaksó Józsefné (Somogyegres),
Jamrik László (Bag), Jánosdeák Gábor (Sárospatak),
Jánosik László (Novajidrány), Janzsó László (Sé),
Jávorszki Imréné (Berzék), Jencski József (Vindornyafok),
Jenei Sándor (Nyírkáta), Jeszenszky János (Gamás),
Jónás Ferenc (Sátorhely), Jónás József (Cserkút), Joó Imre (Torony),
Joó Károly (Szamosújlak), Józsa Gyula (Felsőszenterzsébet),
Józsa Kálmán (Nagyrábé), Juhász Barnabás (Hejőbába),
Juhász Imre (Homrogd), Juhász István (Váchartyán),
Juhász Sándor (Hernádkak), Juhos József (Illocska),
Kajdi Tibor (Nyim), Kalinák József János (Anarcs), Kállai Tibor (Papos),
Kálmán József (Káva), Kálmán József (Hegyfalu),
Kálmándi István (Besenyőd), Kalmár Mária (Pély),
Kaló Zoltán Pál (Csernely), Kalóz András (Besenyőtelek),
Kánnár Antal (Pölöskefő), Karácsony Sándor (Nagyszekeres),
Karakó László (Gávavencsellő), Kardos János (Csibrák),
Kardos József (Litka), Kassa László (Hort), Katona Gyula (Nyiracsád),
Kelemen Béla (Magosliget), Keller János (Erdősmecske),
Kemecsei László (Tiszanagyfalu), Kendik Miklós (Kőszegpaty),
Kerekes János (Gagyvendégi), Keresztes László (Ivánbattyán),
Kertész László (Pusztaszer),

Kertész László (Bernecebaráti), Keszei Károly (Hetyefő),
Kiefer Ferenc (Lapáncsa), Király György (Hevesaranyos),
Király Sándor (Nagybaracska), Kis József (Gomba),
Kisari Zoltán (Ostoros), Kis-Bank Lajos (Szentbalázs),
Kiss Géza (Mezőszilas), Kiss György (Geresdlak), Kiss István (Alsószuha),
Kiss István (Sarud), Kiss István (Apagy), Kis János (Babosdöbréte),
Kiss József (Bölcske), Kiss Józsefné (Rinyaújnép), Kiss Lajos (Tiszakeszi),
Kiss Lajos (Bakonyság), Kiss Lajos Kálmán (Vinár),
Kiss Lajosné (Tiszapalkonya), Kiss Pál (Komlósd), Kiss Sándor (Gecse),
Kis-Tóth Kálmán (Nagyváty), Kláricz Jánosné (Kertészsziget),
Klátyik András (Alsótold), Klupács András (Ácsteszér),
Kóbor Gyula (Meződ), Kocsis György (Kölesd),
Kocsis Imre Antal (Szekszárd), Kocsis Lajos (Esztergályhorváti),
Kokas József (Kajárpéc), Kolenkó Gábor (Arnót),
Koleszár Mihály (Szedres), Kollár Sándor (Piliny),
Komjáthy Lajosné (Sajóvámos), Komjáti Miklós (Hegymeg),
Komláti László (Söpte), Komlósi János (Nyírderzs),
Koncsos Sándor (Kisnána), Kondora Lajos (Halastó),
Kónya József (Zsarolyán), Kónya László (Tikos),
Korcsmáros Sándor (Nádudvar), Kormos István (Regéc),
Korsós Csaba (Márfa), Kossa Lajos (Aba), Kóta István (Szigetcsép),
Kovács Béla (Osztopán), Kovács Endre (Hegyhátszentpéter),
Kovács Ernő (Gölle), Kovács Győző Zsigmond (Boda),
Kovács Gyula (Fonó), Kovács István (Kánó), Kovács István (Letkés),
Kovács István (Örkény),

ÖNKORMÁNYZAT

8

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

Cigándnak Németh Károly, Csepregnek Molnár Sándor,
Csorvásnak Szilágyi Menyhért, Dévaványának Papp Tibor, Emődnek Lehóczki István, Fertődnek Fülöp Géza,
Harkánynak Bédy István, Ibránynak Berencsi Béla, Jászfényszarunak Győriné dr. Czeglédi Márta Mária, Kadarkútnak Verkman József, Kecelnek Schindler János, Kenderesnek Baranyi Mihály, Kerekegyházának Czakó István,
Lajosmizsének Zsigó Viktor, Lengyeltótinak Papszt Lajos,
Mezőcsátnak Arnóth János, Nyékládházának Galuska
László, Nyírlugosnak Hovánszki György, Örkénynek Kovács István, Polgárdinak Borbély István, Soltvadkertnek
Berkecz László, Szendrőnek Mester Árpád Tibor, Szobnak
Remitzky Zoltán, Tiszacsegének Németh József, Tompának
Lengyelné László Veronika, Tökölnek Hoﬀman Pál, Újfehértónak Nagy Sándor, Vámospércsnek Fagyal Barna,
Veresegyháznak Pásztor Béla, Zalakarosnak Szirtes Lajos,
Zalalövőnek Kozma János Károly). Közülük jó néhányan
a rendszerváltoztatásban tanácselnökként vállaltak szerepet, s korábbi tapasztalataik a településvezetői mesterség
polgármesterként való, a választók által újra és újra elismert eredményes gyakorlásához segítették őket. Róluk
nincs pontos kimutatás, bár ismerjük legtöbbjüket.
Tudjuk például, hogy a funkcióban lévő polgármesterek
közül Pásztor Béla, Veresegyház első embere a településvezetői tisztséget a leghosszabb ideje: kereken negyven
esztendeje tölti be.
Érdemes belegondolni, hog y a szolgálni-akarás
és a megújulás képessége, a településfejlesztés iránti, a választók által többször honorált elkötelezettsége folytán
éppen a tizedik ciklusa a mostani.

A jubileum alkalmából érdemes nem megfeledkezni
azokról az alpolgármesterekről, önkormányzati képviselőkről és jegyzőkről, valamint jegyzőkből lett polgármesterekről, továbbá polgármesterekből lett megyei közgyűlési tisztségviselőkről sem, akik ugyancsak (legalább)
másfél évtizede tevékenykednek a köz javáért.
Példaként említhető Kaszai János, aki 1992-ig jegyző
volt Vésztő nagyközségben, majd azóta negyedszer megválasztott polgármestere az időközben várossá lett településnek. Aztán mindmáig önkormányzati vezető például
– az alábbi ciklusrekorder-kislexikonban nem szerepeltethető – Kuti Csaba, aki 1990-től Balatonkenese nagyközség
háromszor megválasztott polgármesteréből lemondása
után lett 1998-tól Veszprém megye közgyűlésének kétszer megválasztott elnöke, vagy Ott József – a TÖOSZ
1991–1999 közötti elnöke, ma társelnöke –, aki tizenkilenc
évi tanácselnöki szolgálat után lett Kistelek nagyközség,
majd város polgármestere, s 1998-tól Csongrád megye
közgyűlésének alelnöke.
Az országos önkormányzati érdekképviseletek első
számú vezetői közül négyen tartoznak a négyszer polgármesterré választottak sorába: Becze Lajos, Tar község
polgármestere, a Magyar Faluszövetség alapító elnöke;
dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, dr. Magyar
Levente, Jászberény város polgármestere, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetségének
elnöke; Dióssy László, Veszprém megyei jogú város polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.

KOV–LEN

LEN–MEC

Kovács Istvánné (Répceszentgyörgy), Kovács János (Vindornyalak),
Kovács József (Nógrádszakál), Kovács József (Szurdokpüspöki),
Kovács Károly (Rétközberencs), Kovács Lajos (Újkenéz),
Kovács László (Gánt), Kovács László (Rábapatona),
Kovács László (Horvátlövő), Kovács Miklósné (Korlát),
Kovács Sándor (Vácszentlászló), Kovács Tibor (Egyházasdengeleg),
Kovács Zoltán (Szörény), Kovács Zoltán (Berzence), Kovács Zoltán (Pápa),
Kovácsevics Pálné (Drávafok), Kozma Imre (Martfű),
Kozma János Károly (Zalalövő), Kőrösi Miklósné (Penyige),
Kővári István (Kisnamény), Kövér József (Sajónémeti),
Krachun Szilárd (Bátaapáti), Krajczár Ferenc (Sótony),
Krajnyák Dénes (Tornaszentandrás), Krakkó Adolf (Nagyhódos),
Kránicz József (Petrivente), Krenner Róbert (Csempeszkopács),
Kropp Károly (Szűr), Krupánszki Mihály (Szár), Kulcsár István (Ráckeve),
Kulcsár Szilveszter (Homokszentgyörgy), Kutai Tibor (Pázmánd),
Labancz Árpád (Nyársapát), Ládi Balázs (Sajószöged),
Ládonyi László (Apácatorna), Lajosfalvi József (Berhida),
Lakatos Dénes (Szabolcs), Lakatos István (Sirok),
Lakatos Józsefné (Tomajmonostora), Laki József (Kálócfa),
Lakó János László (Füzérkajata), Láng Ferenc (Tápióbicske),
Lapos István (Tiszaszalka), Laskai István (Tiszasas),
Laskai Zoltán (Kaposhomok), Lassu István (Lábod),
László Ervin (Nemeskocs), Laurinyecz Pál (Kamut),
Lehóczki István (Emőd), Lénárd László (Tápiószecső),
Lénárt Dezső (Etes),

Lengyel János (Kajdacs), Lengyelné László Veronika (Tompa),
Lenkey Tibor (Som), Léránt Károlyné (Marcalgergelyi),
Leszkovszki Tibor (Várpalota), Libor István (Rádfalva),
Linter Tibor (Iván), Lippai Lajos Szabolcs (Bőcs), Lógó András (Sükösd),
Lóránth József (Rédics), Lovász Gáspár (Nagyvejke),
Lőrinczné Kiss Ilona (Somogyjád), Lövei István (Bak),
Lucza Sándor (Kisbárkány), Lukács László (Gyöngyössolymos),
Lukovics Bertalan (Csaroda),
Macher Pál (Lajoskomárom), Maczó László (Bér),
Madarász István (Iklad), Madari Ferenc (Kömlőd),
Mádl István (Bakonyszücs), Magasitz Lajos (Szigetbecse),
Magyar Kálmán (Márokföld), Magyar Levente (Jászberény),
Magyari László (Röszke), Májer János (Tokaj),
Májer József (Bodrogkeresztúr), Markó Antal (Szügy),
Markó Sándor (Szatta), Markovics Ernő (Borjád),
Martincsevics István (Pakod), Marton István (Főnyed),
Marton István Sándor (Mesterháza), Márton József (Biri),
Maszlavér István (Naszály), Máté Béla (Méhtelek),
Matejcsok János (Galgagyörk), Mátis István ((Bükkösd,
Szentlőrinc) Bükkösd), Mátó István (Sajókeresztúr),
Matos Attila (Homokmégy), Mátrai Károly (Répáshuta),
Matusz Tamás (Hídvégardó), Mátyás László (Balsa),
Matyók József (Lakócsa), Mayer Ferencné (Dág),
Mázi László (Bakonypéterd), Mazzag Ferenc (Balatonújlak),
Mecseki János (Kercseliget), Mecséri Lajos (Sokorópátka),
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A rendszerváltoztató ciklusrekorder polgármesterek alábbi névsorában a megnevezettek alig fele képvisel TÖOSZ-tag önkormányzatot, s legfeljebb egytizede erősíti az összes többi önkormányzati szövetséget.
Véletlen ez nem lehet.
A kézenfekvő magyarázat az, hogy a településvezetői pozíciójukat mindmáig megőrző, pártoktól, kormányoktól jobbára független (rendszer)kezdőemberek – és éppen ők! – mindenekfelett a maguk választói érdekében
cselekednek, elsősorban e választói igények optimális kielégítésére törekednek. És okkal tartanak attól, hogy bármely, a településükön élőknél nagyobb
érdekközösség korlátozhatja is saját érdekérvényesítő képességüket. Éppen
az övékét, akiknek eredményes működését a helyi lakosság választásról-választásra elismerte, igazolta. Lehet köztük, akiknek eszébe se jut, hogy a maga
önkormányzatát valamely érdekszervezet szekere rúdjához kösse, többségük
azonban minden bizonnyal megfontoltan, az egyes országos önkormányzati
érdekszövetségek által elért eredményeket a maga eredményeivel összevetve
őrzi önkormányzata függetlenségét.
„Csak” egyvalamit nem vesz ﬁgyelembe a ciklusrekorderek zöme, hogy tudniillik az általuk képviselt, egymástól is független önkormányzatok az együttes
fellépés semmi mással nem helyettesíthető erejét valósággal eltékozolják.
Összeállításunkban – egyetlen polgármester kivételével – olyan, (legalább)
tizenöt esztendeje funkcióban lévő, választott helyi vezetők nevét hozzuk
szóba, akiknek önkormányzata a TÖOSZ tagja. Mert állítjuk, hogy ez a tagság a tagok és a kormányoknál tartósabbnak bizonyult önkormányzati világ
hasznára vált.

Sárgult TÖOSZ-dokumentumok
böngészése közben bukkantam
Rabb László nevére. Nem emlékszem, hogy személyesen találkoztam volna vele, pedig 1990
óta TÖOSZ-tag önkormányzat
első embere, s egy 1989 januári
feljegyzés tanúsága szerint Csömödér község tanácselnökeként
a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége alapítói közé
tartozhatott.
Vele együtt tizenhat olyan korábbi
településvezetőt sikerült beazonosítanom, akiknek a neve már 1989 márciusa előtt szerepelt a TÖOSZ irataiban,
s akiket utóbb négy ízben polgármesterré választottak, akik tehát rendszerváltoztató településvezetőkként
a választók bizalmából voltaképpen
a mesterségüket folytathatták-űzhették az elmúlt tizenöt évben.
Többségüket jól ismerem, néhányuk ma is a TÖOSZ tisztségviselője.
Békés megyéből Szilágyi Menyhért, Csorvás korábbi tanácselnöke
a TÖOSZ társelnöke. Borsod-AbaújZemplén megyéből Galuska László,

MEC–NAG

NAG–PAL

Mecskei Károly (Csányoszró), Medve Ferenc (Rásonysápberencs),
Megyeri János (Edde),
Menyhárt Imre (Kisfüzes), Märcz Konrád (Bonnya),
Mester András József (Tarnazsadány), Mester Árpád Tibor (Szendrő),
Mester Lászlóné (Telkibánya), Mészáros Endre (Bakonykoppány),
Mészáros László János (Erdőtarcsa), Metzing József (Pellérd),
Mihovics István (Révfülöp), Miklós Lajos (Tolnanémedi),
Miklós László (Irota), Mikola István (Tiszavalk), Millei Vince (Kisrécse),
Minorics István (Csonkahegyhát), Miskolczi József (Nyergesújfalu),
Mocsáry Balázs (Csévharaszt), Módos János (Petőháza),
Mohr Tamás (Segesd), Molnár Bálint (Öcsöd), Molnár Ferenc (Sukoró),
Molnár Ferenc (Nagykapornak), Molnár Gábor (Mátramindszent),
Molnár Jánosné (Szentmargitfalva), Molnár József (Böhönye),
Molnár József (Petőmihályfa), Molnár Károly (Gyöngyöspata),
Molnár Lajos (Varbóc), Molnár Sándor (Vásárosfalu),
Molnár Sándor (Csepreg), Molnár Tibor (Taktakenéz),
Molnár Tibor (Iváncsa), Molnár Vilmos (Potyond),
Molnárné Vajda Julianna (Vereb), Mondovics László (Écs),
Mondovits Mihály (Bácsszőlős), Moravcsik Ferenc (Ecseg),
Moravcsik Mária ((Tardosbánya), Tardos),
Morgenstern Ferenc (Karancslapujtő), Mórocz László (Csanádapáca),
Mosolygó Miklós (Ura), Müller Miklós (Miklósi),
Nádassy Andrásné (Kálmánháza), Nagy Barna (Magyarhomorog),
Nagy Béla (Medgyesegyháza), Nagy Béla (Szabolcsveresmart),
Nagy Elemér (Garbolc), Nagy Ferenc (Győrszemere),

Nagy Géza (Teklafalu), Nagy György (Szomor), Nagy Gyula (Völcsej),
Nagy Imre (Sajóbábony), Nagy István (Balinka), Nagy István (Pácsony),
Nagy József (Kisasszond), Nagy Károly (Nyőgér), Nagy László (Szárföld),
Nagy László (Panyola), Nagy Mihály (Sarkadkeresztúr),
Nagy Oszkár (Parád), Nagy Sándor (Újfehértó),
Nagy Sándor (Magyarnádalja), Nagy Tibor (Bakháza),
Nagyváradi István (Felsőtold), Nánássy Miklós (Tiszalúc),
Nemes István (Fehérgyarmat), Nemes Kálmán (Kerkafalva),
Németh Jenő (Belvárdgyula), Németh József (Téseny),
Németh József (Tiszacsege), Németh József (Rábapaty),
Németh József (Csertalakos), Németh Károly (Cigánd),
Németh Lajos (Kéthely), Németh László Ferenc (Rum),
Németh Vendel Imre (Balotaszállás), Némethi Kálmán (Homokbödöge),
Nesz Józsefné (Villánykövesd), Nidlingné Grátz Erika (Nagypall),
Nógrádi László (Érsekvadkert), Noskó Sándor (Cserhátszentiván),
Nyáriné Tajti Anna (Üllés), Nyitrai István (Bőszénfa),
Odor Ernő (Várbalog), Oláh Albert (Kisvárda),
Oláh Dezsőné (Beregsurány), Olajos Mihály (Szentpéterszeg),
Oldal Alfréd (Zagyvaszántó), Ónodi János (Pásztori),
Oravecz Imre (Patak), Orbán Margit (Rinyakovácsi),
Orszáczky Ferenc (Kisbágyon), Ördög Jakab (Szentistván),
Pados László (Sajtoskál), Pados Róbert (Bő),
Paizs József Gábor ((Patapoklosi), Szigetvár), Pál János (Botykapeterd),
Pál László (Pétervására), Pál Sándor János (Varga),
Pál Zoltán (Kerkaszentkirály), Pálﬀy József (Békás), Pálﬀy Attila (Vág),
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Nyékládháza korábbi tanácselnöke,
elnökségi tag. Heves megyéből Szamosvölgyi Péter, Gyöngyöstarján korábbi tanácselnöke a TÖOSZ társelnöke. Pest megyéből Pásztor Béla,
Veresegyház korábbi tanácselnöke
a TÖOSZ tanácsnoka. Zala megyéből Szirtes Lajos, Zalakaros korábbi
tanácselnöke, elnökségi tag, aki az első önkormányzati választások után
a TÖOSZ 1991. január 18-án tartott
közgyűléséig már polgármesterként
a szövetség ügyvezető elnöke volt.
A további tíz TÖOSZ-alapító ciklusrekorder polgármester: BorsodAbaúj-Zemplén megyéből Matusz Tamás, Hidvégardó korábbi tanácselnöke; Fejér megyéből Radeczki György
Ferenc, Perkáta korábbi tanácselnöke; Nógrád megyéből Kovács József,
Nógrádszakáll korábbi elöljárója; Pest
megyéből Gódor András, Dány korábbi tanácselnöke és Heimann Gyula, Jászkarajenő korábbi tanácselnöke (ő kivételesen az egyetlen közülük, akinek a testülete már nem tagja
a TÖOSZ-nak); Somogy megyéből
Bereczk Gyula, Balatonszárszó korábbi tanácselnöke; Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Fazekas István,

Kisbárapáti korábbi tanácselnöke;
Veszprém megyéből Fodor István,
Nemesvámos korábbi tanácselnöke;
Zala megyéből Horváth Ottó, Zalabaksa korábbi tanácselnöke és Kozma János Károly, Zalalövő korábbi
tanácselnöke.
A tizenhatodik négyszer polgármesterré választott korábbi tanácselnök Rabb László, aki azonban – ha
ő az – 1990 óta nem Csömödér, hanem az általam nem ismert Hernyék
polgármestere. A településről annyit
sikerült hamarjában kiderítenem,
hogy e Zala megyei, a szlovén határtól 15 kilométernyire lévő piciny
falut mindig is kevesen lakták, népességszáma 1949-ben 432 állandó
lakosban tetőzött, azóta fogy: 1980ban 236, 1990-ben 160, 2001-ben 116
lakója volt, ma talán valamivel több
van, mert az utolsó népszámlálás óta
mintegy tucatnyi német és osztrák
telepessel gyarapodott. Munkahely
e falucskában nemigen akad, nincs
óvoda, iskola, templom, még kocsma sincs, az önkormányzat forráshiányos, a lakók 40 százaléka nyugdíjas,
sokaknak a szociális segély az egyetlen bevételük. A külföldi betelepülő-

ket vélhetően a gyönyörű környezet
vonzza ide. Egy felújított házon lévő
tábla egyik felirata azt kérdezi minden helybélitől (magyarul), hogy vane eladó ingatlana, a másik valamenynyi határon túlról idetévedőtől azt
(németül), hogy nem venne-e házat
itt. A tábla egy kft.-é, amelynek neve Traumland-Ungarn (ÁlomországMagyarország).
Megtudtam még, hogy a közelmúltban a községi könyvtár (a kultúrházban, ami itt feltehetően az egyetlen középület) pályázat útján három
számítógéppel, továbbá Internet-hozzáféréssel gazdagodott, ám az önkormányzatnak honlapja nincs. És nincs
– legalábbis helyben nincs – saját épülete. Hernyék polgármesteri hivatalának címe: Csömödér, Rákóczi utca 49. A két falu közötti távolság hat
kilométer, mellékút köti össze őket.
Vajon hol ülésezik a hernyéki képviselő-testület? Álomországban Hernyék polgármesterének mindenestre
nehéz dolga lehet, a TÖOSZ-ra nemigen juthatott ideje. A TÖOSZ pedig
– velem együtt – mintha bizony megfeledkezett volna róla.
A. G.

PAL–POL

RAB–SIM

Pálﬁ Mihályné ((Harta-Dunatetétlen), Dunatetétlen),
Pálfy Imre (Kocs), Palkó József (Abaújkér),
Palkovics Ákos Pál (Tarnalelesz), Palkovits János (Fertőrákos),
Palovics Lajos (Biatorbágy), Panyik József (Szikszó),
Pap János (Békéscsaba), Pap Tibor (Dévaványa), Pap Zoltán (Pápoc),
Pápai Zoltán (Kunágota), Papp Dezső (Harsány), Papp Endréné (Tiszarád),
Papp Gizella (Zalkod), Papp István (Tószeg), Papp Istvánné (Háromfa),
Papp János (Ruzsa), Papp János (Kóka), Papp József (Jásszentlászló),
Papp Magdolna Jolán (Felsőegerszeg), Papp Tamás (Fábiánháza),
Papp Zoltán (Kacsóta), Papszt Lajos (Lengyeltóti),
Pásztor Béla (Veresegyház), Pataki Zoltán Ferenc (Magyarsarlós),
Patyi Elemér (Bögöte), Pécsi József (Belezna),
Pécsi László (Tiszakerecseny), Pelle Sándor (Detk),
Pénzes Gábor (Pilisszentiván), Pénzes Sándor (Kisléta),
Pereczes László (Úrhida), Perecsényi Mihály (Bodroghalom),
Pesti Józsefné (Fülöpháza), Petercsák László (Filkeháza),
Péter-Szabó Lajosné ((Jánoshalma-Kéleshalom), Kéleshalom),
Pethő András (Pátyod), Petra András (Gacsály), Petri István (Rápolt),
Petrik Sándorné (Keszeg), Pikler József (Kiskorpád),
Pilsits Mária (Kópháza), Pintér Bertalan (Nógrádsáp),
Pintér Elemér (Noszvaj), Pintér Ferenc (Noszlop), Pintér Lajos (Pat),
Pintér László (Kerkakutas), Pintye Albert (Zajta),
Pócsik Barnabás (Zsurk), Polczer Sándor (Marcaltő),
Poór József (Beszterec), Poth Ibolya (Kapoly), Potyecz Pálné (Tereske),
Pődör Péterné (Himód), Pölöskei József (Réde),

Rabb László (Hernyék), Rácz József (Gelse), Rácz Róbert (Börcs),
Racskó Károly (Bénye), Radeczki György Ferenc (Perkáta),
Ramasz Imre László (Kardoskút), Rauf Pál (Nagyvenyim),
Réﬀy József (Borsfa), Rehák József (Kisláng), Reizinger Károly (Lulla),
Rejtélyiné Nagy Gabriella (Valkonya), Reményi Imre (Súr),
Remitzky Zoltán (Szob), Rényai János (Szakoly), Révész Antal (Vállaj),
Révész Dezső (Nyírtét), Révész László (Tuzsér), Rohn Mátyás (Györköny),
Róka Rudolfné (Dombiratos), Roll Miklós (Siklósbodony),
Ropoli László (Csonkamindszent), Ropós Márton (Felsőszölnök),
Rostonics László (Letenye), Ruﬀ Flórián (Bábonymegyer),
Sáfrán József (Bátya), Sajnovics Mihály (Szajk), Sály István (Terpes),
Sámoly Endre (Somogyszil), Samu István (Sajószentpéter),
Samu János (Tápióság), Samu László (Ravazd),
Sándor István (Magyarnándor), Sarkadi Pál István (Szatmárcseke),
Sáros György (Gyermely), Sárváry Tamás (Borsodnádasd),
Schenk János (Maráza), Schindler János (Kecel), Schindler László (Bánd),
Schmatovich Mátyás (Bezenye), Schmidt Ferenc (Gyód),
Schmidt Ferenc (Mór), Schmidt István (Füzvölgy),
Schmidt Józsefné (Berkenye), Schmitsek József (Szabadegyháza),
Schmuck Ferenc (Kánya), Schön Ferenc (Hajós), Schranz Istvánné (Ozora),
Schrick István (Rácalmás), Schumacher József Pál (Balatoncsicsó),
Schunder Tibor (Baj), Schütz József (Palotabozsok),
Sebestyén Józsefné (Pinnye), Seres Lajosné (Petőﬁszállás),
Sifter Lajos (Misefa), Siket Sándor (Gulács), Sill László (Géderlak),
Simon Ferenc (Nemesbőd), Simon Lajos (Dabronc),
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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GYEPLÕ, LÓ NÉLKÜL

Az első önkormányzati választás
eredménye az új kormánynak csalódást okozott: az általa vártnál jóval
több korábbi településvezető lett polgármester. A belügyminiszter – aki
korábban pártja támogató üzenetét
tolmácsolta a TÖOSZ rendszerváltoztatás előtti közgyűlése résztvevőinek, majd kormányra kerülvén első
dolga volt illegitimnek nyilvánítani
ezt a szervezetet – sietve összehívott
egy, lényegében a TÖOSZ helyetti országos önkormányzati szövetség létrehozását célzó konferenciát, amely
viszont a polgármestereknek okozott
csalódást. Mi több, feldühítette őket.
E sorok írója a Vasárnapi Hírek
1990. november 11-ei számában publikált újságcikkében két településvezetőt is megszólaltatott.
A cikkben foglaltak szerint a korábban társközségi elöljáró Hartung György, Somogybabod polgármestere „ökölbe zárt két kezét maga előtt keresztbe téve mutatta: ’így
vagyuk!’, s „nem ő volt az egyetlen,
akiből a rendezvény után dőlt a harag”. Azért is, mert megválasztása óta
pénzhez nem jutott, lévén a kassza
a nagyobb községnél maradt. Ezt egé-

szítette ki az ugyancsak Somogy megyei, Somogybabodnál alig nagyobb
Gamás inkább szomorú, mint dühös
polgármestere azzal, hogy „a kassza
is üres, legalábbis addig, amíg a még
nem működő vagyonátadó bizottságok nem adják az önkormányzatok
tulajdonába az őket megillető vagyont, kérdés azonban, hogy mit adnak át...” „– Lóvátettek bennünket,
az az igazság – vélekedett. – Mégsem
vagyok csalódott, mert tulajdonképpen erre számítottam. Eh! – Legyintett és menni akart.”
Aztán faluszomszédja unszolására
elsorolta rosszkedve okait. Ezek közül
itt egyet felelevenítek.
„...azt a paksamétát mutatta föl,
amit a konferencián minden polgármester megkapott, s ami egyebek között a helyi önkormányzatok forrásszabályozási tervezetét tartalmazta.
– Ami ebben áll, az azt jelenti, hogy
a reméltnél is kevesebb pénzhez jutunk, s az semmire se lesz elég. Ámbár
én nem is reméltem mást. Az a gyanúm ugyanis, hogy az önkormányzatok működtetéséhez szükséges
törvények megalkotását a kormány
szándékosan nem tűzte napirendre

az önkormányzati választások előtt...
Gyuri barátom azt mondta, hogy jól
ki van ez találva, és igaza van. Az önkormányzati törvény szerint minden
ilyen tervet, mielőtt a parlamentnek
beterjesztenék, egyeztetni kellene
az önkormányzatok egy vagy több
szövetségével. Ha a kormány nem tárgyalhat a most születőkkel, tárgyalnia
kellene a meglévővel, függetlenül attól, hogy a belügyminiszter elismeri-e
legitimnek. Csakhogy a legitimitást
éppen ezért vonták kétségbe…
– Csak azt tudnám, hogy mit mondok otthon – háborgott Hartung
György, akiből nem szállt el a méreg.
– Én nem vagyok hivatásos polgármester, s csak úgy tudtam eljönni,
hogy helyettem négy órai felszolgálást
a főnököm vállalt, négy órára pedig
a gyesen lévő feleségem ugrott be helyettem. Most majd megkérdezik: mit
kerestem én itt?! Miért vállalták ők
az áldozatot?! Mert eljövök ide munkaidőben és nincsenek fülek, hogy
meghallgassanak. Pedig el akartam
mondani, hogy az állam odadobta nekünk a gyeplőt, de a szekerünk előtt
nincsenek lovak!”
Aczél Gábor

SIM–SZA

SZE–TIN

Simon Mihály (Dudar), Sipos József (Szentdomonkos),
Sirokiné Kőszegi Erzsébet (Szászfa), Sivák Imre (Felsődobsza),
Skriba Lajos (Káld), Soltész András Márton (Újlőrincfalva),
Somogyi György (Abda), Somogyi-Magyar József (Somogysámson),
Somosi József (Tarany), Soós Endre (Kékesd), Sőth Ferenc (Dabrony),
Stankovics Ferenc (Nóráp), Steixner László (Szentjakabfa),
Stoﬀán Antal (Halásztelek), Sulyok Attila Zsolt (Lipót),
Sulyok József (Tiszavasvári), Suszté László (Nyírcsaholy),
Sütő László (Marcali), Süttő Lajos (Szuhafő),
Szabó András (Szegilong), Szabó Csaba Kurszán (Nemessándorháza),
Szabó Ferenc (Kiscsősz), Szabó Gellért (Szentkirály),
Szabó János (Kisgörbő), Szabó Joachim (Vállus),
Szabó József (Alsóregmec), Szabó József (Bihartorda),
Szabó József (Vasszilvágy), Szabó Lajos (Hajdúbagos),
Szabó Mihály (Jakabszállás), Szabó Miklós (Pusztaottlaka),
Szabó Miklós (Rábaszentmiklós), Szabó Péter (Tiszadob),
Szabó Sándor (Újléta), Szabó Tibor (Juta), Szabó Vendel (Sármellék),
Szabó Zsigmond (Szajol), Szabó Zsolt (Ordas),
Szájer István (Kemestaródfa), Szak László (Tornyiszentmiklós),
Szakál Tibor (Pálﬁszeg), Szakály Ferenc (Somogyacsa),
Szakonyi Márton (Káptalanfa), Szala Pál (Kelemér), Szalai József (Értény),
Szalóki Jenő (Gyenesdiás), Szamosvölgyi Péter (Gyöngyöstarján),
Szántó Csaba (Jármi), Szántó József (Cserhátsurány),
Szarka Gyula (Bakonypölöske), Szász János József (Závod),
Szászik Károly (Péteri), Szatmári Benő (Bugyi), Szatmári János (Doboz),

Szegner János László (Nőtincs), Szegvári József (Büssü),
Szeifert Ferenc (Berettyóújfalu), Székely Jenő (Becskeháza),
Szekeres Ágoston (Gáborjánháza), Széll Ferenc (Vértesacsa),
Szemes István (Ják), Szencz Lajosné (Zalahaláp), Szente Károly (Madaras),
Szente Rudolf (Kozmadombja), Szentes Attila (Ságújfalu),
Szép Ferenc (Bázakerettye), Szép József (Nemeskeresztúr),
Széplaki Zoltán (Köröstarcsa), Szerna Csaba (Serényfalva),
Szigeti László (Ludányhalászi), Szigyártó József (Székelyszabar),
Szijj Ferencné (Nagyigmánd), Szilágyi Albert (Héhalom),
Szilágyi Imre (Ócsárd), Szilágyi Menyhért (Csorvás),
Szilovics József (Potony), Szilvai Attila (Tomor), Szirtes Lajos (Zalakaros),
Szlávik József (Orci), Szloboda Istvánné (Nagyveleg),
Szokola Béla (Magyarbánhegyes), Szokoli Sándor (Dunakiliti),
Szőgyényi József (Tiszabezdéd), Szöllősi Imre (Tépe),
Szőnyi Erzsébet (Maroslele), Szőnyi József (Pilisszántó),
Szuhány László (Kislippó), Szücs György (Aparhant),
Szűcs Ilona ((Varsánygyüre), Nagyvarsány),
Takács Dezső (Battonya), Takács Ferenc (Vámosszabadi),
Takács István (Sajósenye), Takács Jánosné (Imrehegy),
Takács László (Pusztamiske), Takács Zoltán (Kövegy),
Talpai János (Újszentiván), Taranyi Ádám (Kistótfalu),
Tarcza György (Csegöld),
Tarlós István (Budapest-Óbuda), Taskó László (Monaj),
Telekesi József (Rábacsanak), Tényi Antal (Gara),
Tilhof István (Mátyásdomb), Tinyó Ottó (Szuhakálló),
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TÖOSZOSOK MONDTÁK

A TÖOSZ rendszerváltoztatás
utáni első közgyűlésének összesen
289 szavazati jogú polgármester
résztvevője volt. Azok, akiknek
a képviselő-testületei az önkormányzati választás óta megerősítették a korábbi
testület által jóváhagyott tagsági viszonyt, vagy – főként korábbi elöljáróságok újdonsült önkormányzatai – új belépőkként erősítették a TÖOSZ-t.
A közgyűlésről annyit, hogy hosszú időre megszabta
az egyetemes önkormányzati érdek érvényesítését célzó
szövetségi tevékenység irányát, noha egyes tanácskozási
joggal bíró, illetve meghívott résztvevő – köztük más önkormányzati szövetségek képviselői – a TÖOSZ elemeire
bontásának, s egy önkormányzati típusonként újonnan
szerveződő, egyfajta, a típusonként megjelenített érdekek
egyeztetésére alkalmas, alulról felépített csúcsszövetség
létrehozásának szükségességét igen meggyőzően hangoztatták. Erre a közgyűlés válasza – leegyszerűsítve – az volt,
hogy ilyen szervezet részben már van (ez a TÖOSZ), illetve a TÖOSZ és a nála újabb szervezetek együttműködése
révén létrehozható. Az alábbiakban csak néhány fontos
felszólalásra emlékeztetünk.

A TÖOSZ nem szétporciózható
Varga József, Szigetújfalu régi-új vezetője hozzászólásában
azt tartotta a tanácskozás legfőbb eredményének, hogy
a tagság nem engedte magát „szétporciózni”, megőrizte

a szövetség egységét, s hogy egyszersmind a különféle, köztük magukat országosnak deklaráló más önkormányzati
szerveződések összefogását határozatilag szorgalmazta.

Csak egy Tiborc legyen
Néhány felszólaló ugyan nemcsak sokallta, hanem feleslegesnek is tartotta az önkormányzati szövetségek „szaporodását”, ám a többség úgy foglalt állást, hogy akárhány
szövetség legyen is, ezek önállóságának tiszteletben tartása mellett egy egyeztetésre, közös fellépésre alkalmas
konzultatív testületet velük együtt kell létrehozni. Azért,
hogy az önkormányzatiságot, a legfőbb közös érdeket
– ahogyan Juhász István, Váchartyán polgármestere fogalmazott – a kormányzat és a parlament előtt egyetlen
Tiborc képviselje.

Helyhatóság vagy helyi hatóság
Szabó József, Bihartorda polgármestere több más kistelepülési testület álláspontját ismertetve fejtette ki, hogy
azért ennek a szövetségnek a tagjai, mert a TÖOSZ nem
tesz különbséget kicsi és nagy település között, mert
az azonosságot képviseli, miközben megtalálja a módját a különbözőségek összeegyeztetésére. Noha ő is úgy
vélte, hogy a sokféle szövetség létrejötte kizárólag a kormánynak szolgál örömére, mégis a többi szövetséggel való együttműködés fontosságát hangoztatta, mert enélkül,
mint mondta – és e különbségtétele máig nem férkőzött be
a köztudatba – akárcsak a szövetségi tagság nélkül az önkormányzatok legfeljebb a kormány helyhatóságai lehetnek, nem pedig a helyi közösségek hatóságai.

TIS–VAN

VAR–ZSO

Tislér István (Tótszerdahely), Tobak Csaba (Harkakötöny),
Tolnai István (Zalaköveskút), Tomor István (Kisberzseny),
Tompa Vilmos (Kál), Tóth András (Zalagyömörő),
Tóth Árpád (Bükkmogyorósd), Tóth Ferenc (Kérsemjén),
Tóth Gyula (Adorjás), Tóth Imre (Sarkad), Tóth Imre (Rigyác),
Tóth István (Bekecs), Tóth István (Tura), Tóth János (Tápiószentmárton),
Tóth János (Szegerdő), Tóth Jenő (Szakmár), Tóth József (Ipolyvece),
Tóth József (Kiskutas), Tóth Károly (Szany), Tóth László (Csapi),
Tóth Mihályné (Jobaháza), Tóth Miklós (Újtikos),
Tóth Nándor (Tiszaigar), Tóth Róbert (Salköveskút),
Tóth Sándor (Bódvaszilas), Tóth Tibor (Hévízgyörk), Tóth Tibor (Padár),
Tóth Tiborné (Gyöngyösoroszi), Tömböly Dénes (Csánig),
Tömös Mihó László (Kemse), Török Gusztáv Andor (Kalocsa),
Török István (Felsőmarác), Török János (Bajót),
Török László (Nagykökényes), Török Margit (Tenk),
Trábert András (Véménd), Traxler Balázs (Somogyaracs),
Trefák Istvánné (Mende), Treznai István (Szakáld),
Troszt József (Görcsönydoboka), Tuba Pál (Rábakecöl),
Turós László (Iregszemcse), Tuza Ferenc (Egerszólát),
Tüske Béla (Zalaszombatfa),
Újfalvi Jánosné (Bélavár), Ulrich Attiláné (Járdánháza),
Vágó András (Monostorpályi), Vajas József (Esztár),
Vajda Imre (Berekböszörmény),
Vajda Péterné (Hidas), Vajmi Ferenc (Ortaháza), Valter Alajos (Bokod),
Vályi Gábor (Borsodgeszt), Vanger Sándor (Kisdombegyház),

Varga Dezső (Zalaszabar), Varga Gyula (Hejőkürt),
Varga Gyula (Mátyus), Varga Imre (Zebecke),
Varga János (Bikács), Varga József (Szigetújfalu),
Varga József (Gosztola), Varga Kálmán (Rajka),
Varga Károly (Nábrád), Varga Lajos (Püspökmolnári),
Varga László (Mezőfalva), Varga Sándorné (Mónosbél),
Varjú Lajos (Balatonfűzfő), Várkonyi Henrik (Szárazd),
Vas Lajos (Ózdfalu), Vásár István (Salomvár),
Vécsi István (Ricse), Végh László Gábor (Kisbajom),
Végi József (Szijártóháza), Vér József (Bicsérd),
Verbói Gábor (Nógrádmegyer), Verebics Géza (Dég),
Veres Nándor (Nagykörű), Verkman József (Kadarkút),
Vesztergom József (Ganna), Vincze Ferenc Tibor (Döge),
Vincze László (Mátraszele), Vincze Zoltán (Hegyeshalom),
Virág József (Hantos), Virág Miklós (Sárkeresztúr),
Virth József (Szulok), Visnyai Gyula (Felsőnyárád),
Völgyi Sándor (Kisherend), Vörös Gyula (Csajág),
Wágner Antal (Hetvehely), Weisz Péter (Egyházaskozár),
Wilhelm Fülöp (Hásságy),
Zaka László Sándor (Szank), Zám Ferenc (Mátraderecske),
Zelei Zoltán (Mályi), Zima István (Szágy), Zóka Tibor (Zselickisfalud),
Zsadányi Lászlóné (Hernád),
Zsarnai Gyula (Pamlény), Zsédely Zsigmond (Kisbabot),
Zsernoviczky Tibor (Hidegkút), Zsigó Viktor (Lajosmizse),
Zsigrai Árpád (Arló), Zsoldos Ferenc (Püski).
A Települési Önkormányzatok
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A TELEPÜLÉS AZ ELSÔ, A MÁSODIK ÉS A HARMADIK

Valamikor réges-régen, amikor még nem voltak igazi önkormányzatok, Schmidt Ferenc, a móri városi tanács
képviseletében a TÖOSZ alakuló gyűlésen jelentette be, hogy a testület
az alapszabály tervezetét megismerve döntött a belépésről, mert – mint mondta – a helyi tanácsok az alattvalói szerepkörből együtt
esetleg kitörhetnek, ám külön-külön ezt nem
tudják megtenni. Amit mondott, az legalábbis sejteti, hogy a pártállam végóráiban lett tanácselnök korántsem a pártállam – s még kevésbé az állampárt – kreatúrája volt, amiért
is sokan feltételezték, hogy az önkormányzati
választások után a város első embere marad.
Azt azonban senki se gyaníthatta, hogy megválasztása körülményeinek az országhatáron
túljutó híre lesz.
Az idő tájt Mór (meg a többi tízezer lakosnál népesebb
város) választópolgárai közvetlenül nem választhattak
maguknak polgármestert, de megtették, amit tehettek:
Schmidt Ferencet igen nagy szavazataránnyal juttatták be
a tizenkilenc tagú képviselő-testületbe. Amelyet akkor –
ma nemigen elképzelhető – pártkoalíciók uraltak, s amelyben pártalkuk döntöttek a polgármester személyéről.

ÖNKORMÁNYZAT

Fejlesztések
Tavaly bővült a legnagyobb mértékben, s már 90 százalékhoz közelít
Mór város szennyvízcsatorna-hálózata. A mintegy 11 kilométer hoszszúságú új vezetékrendszer 740 család ellátását szolgálja. A beruházás
teljes költsége mintegy 350 millió
forint volt.
A város közelmúltban kialakított,
és már csaknem teljes egészében beépített új lakóterületein folytatódott
az infrastruktúra kiépítése; épült
egy új ravatalozó.
A lakásépítés iránt megnyilvánuló nem lankadó igényeket ﬁgyelembe véve az önkormányzat új lakóterületek kialakítását készítette elő,
a program végrehajtására befektetőket vont be, az infrastruktúra kiépítése és az első új lakótelkek értékesítése már megkezdődött. A legjelentősebb iparterületen egy már ott
működő vállalkozás több milliárd
forint értékű fejlesztésbe kezdett,
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A helyi választók többsége Móron értetlenül fogadta, hogy a testület a Fidesz és az MSZP által támogatott
Schmidt Ferenccel szemben 10:9-es szavazataránnyal
az SZDSZ általuk nem ismert, ám az MDF és az FKGP
pártucatnyi lakost magába foglaló helyi szervezetének
támogatását is élvező jelöltjét választotta meg a város
polgármesterének.
Az értetlenség fő oka az volt, hogy e jelölt nevét a választási kampány idején semelyik párt se hozta szóba.
Ám az értetlenséget követő felzúdulást a választókból
az váltotta ki, hogy becsapták őket a pártok. Például a kisgazdapárt – amely ugyan a választások előtt az országos
médiában a volt tanácselnökök ellen igen gusztustalanul
uszított – Móron a helyi sajtóban történetesen a nagy
népszerűségnek örvendő tanácselnököt támogatta, s csak
a választások után, valószínűleg pártparancsra fordítottak
köpönyeget az új testület kisgazdapárti tagjai.
Emellett a helyi választók többsége értetlenséggel vegyes felháborodással vette tudomásul, hogy a pártfrakciók
számukra meglepő felállásban osztották meg a testületet.
Azt még érteni vélték, hogy a testületbe juttatott volt tanácselnök függetlenként az MSZP mellett az akkori Fidesz
támogatását is elfogadta, ám fel nem foghatták, hogy polgármesterré választását a parlamenti ellenzék harmadik
pártja – éppenséggel kormánypárti segítséggel – miért
akadályozta meg.
Ezért aztán Móron a választás után előbb az utcára
vonultak az emberek, majd a polgármester lemondását
követelő petíciót több mint hatezren írták alá. És noha
a polgármester megválasztása törvényes volt, s visszahívására lehetőséget a törvény nem adott, lehetőséget adott

a termelőkapacitás a többszörösére
bővülve új munkahelyeket teremt,
az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra megvalósítására az önkormányzat mintegy kilencvenmillió
forintot költ.
Elkészült a városközpont rendezésének terve, amelynek alapján
a park, a közlekedési területek szakaszos rendbetétele megkezdődhetett. A polgármesteri hivatalnak otthont adó Láncos-kastély és az attól
délre fekvő terület komplex rehabilitációját is tervezik, a városi és kistérségi kereskedelmi, szolgáltató
és igazgatási funkciók ellátására
alkalmas, esztétikus településközpont 2006-ra előirányzott, mintegy
hárommilliárd forint összköltségű
megvalósítása céljából.
Az önkormányzat még ebben
a ciklusban az intelligens város
szintjének elérését tervezi. E program keretében már megvalósult
a polgármesteri hivatal teljes kö-

rű számítógép-ellátása; működik
az intézményhálózat elektronikus
kapcsolatrendszere; elkészült a város többnyelvű honlapja; az önkormányzati képviselők hordozható
számítógépeik képernyőjén olvashatják a testületi és bizottsági előterjesztéseket; kiépült a pénzforgalom
elektronikus rendszere és a kistérségi portál. Az önkormányzat a ciklus
folyamán segíti a saját belső ügyviteli folyamatok interaktív elektronikus rendszerre való átalakítását,
a biztonságos elektronikus ügyintézés megvalósítását; a polgárokkal
való kölcsönös elektronikus kapcsolat feltételeinek megteremtését;
a közérdekű és közhasznú információk interaktív módon való megjelentetését; a közigazgatás költségeinek és dokumentumainak nyilvánossá tételét; az info-kommunikációs tevékenység kiszélesítését, az internethez való közösségi hozzáférési
pontok létrehozását.

erre maga a megválasztott, aki ugyan az ellene irányuló
tüntetést és aláírásgyűjtést hecckampánynak minősítette, de lemondott tisztségéről. Helyette az SZDSZ–MDF–
FKGP koalíció nagy hirtelen egy másik nem igen ismert
jelöltet állított, aki azonban a testülettől eggyel kevesebb
szavazatot kapott, mint a végül polgármesterré választott
Schmidt Ferenc.
A lakosság támogatását is élvező településvezető ezután
egyenként tárgyalt a leendő bizottsági posztok várományosaival, s nehezen bár, de egyezséget teremtett a testület
független és hét különféle pártot képviselő tagjai között.
„Számunkra – nyilatkozott nem sokkal később többes
szám első személyben – a település az első, a második
és a harmadik.”
Nyilatkozatában – amely lapelődünk, az Önkormányzat című hírlevélben olvasható – hiányolta az önkormányzat működtetéséhez szükséges törvényeket, amelyek híján
– mint mondta – „nem tudjuk, hogy milyen földekkel,
ingatlanokkal rendelkezünk”.
A már létező szabályozást pedig nem tartotta jónak.
A személyi jövedelemadó elvonásával – fejtette ki – „a kormány elköveti azt a hibát, amit az újraelosztással nem tud
helyrehozni. Hosszabb távon semmi szín alatt nem maradhat fenn ez az állapot, mert a központi elosztás nem
tudja megoldani a kiegyenlítést. Arról nem is beszélve,
hogy ahol a helyi társadalom megteremti a magasabb jövedelmeket, ott a lakosság többet követel a fejlesztésben”.
Nyilatkozatában arra is kitért, hogy az Önkormányzat
című újságban örömmel olvasta a TÖOSZ-nak az önkormányzati gazdálkodás szabályozó rendszeréről készült tájékoztatóról kialakított, a móri testülethez hasonlóan kritikus véleményét, s hozzá tette, hogy a móri önkormányzat
újabb egy évre meghosszabbította TÖOSZ-tagságát, mert
úgy ítélte meg, hogy valamennyi önkormányzatnak vannak közös érdekei, amelyeket csak együtt lehetnek képesek érvényesíteni.
Az akkor leírtak tanúsága szerint vállalkozásbarát,
munkahelyteremtő, a hazai és külföldi befektetőket vonzó
önkormányzatot „tervezett”, arra alapozva, hogy a nyugati határtól a főváros felé útba eső települést a műemléképületei, a környék természeti adottságai, s a történelmi
múltú borvidék számukra és az idegenforgalom számára
vonzóvá tehetik. Ezért készíttette el a VÁTI-val, s juttatta
el a potenciális érdeklődőknek a város magyar és német
nyelvű propagandaanyagát.
Elképzelései megvalósításhoz számított a németországi
Freudenberg önkormányzatának segítségére is, amellyel
az egyesült Németország megalakulása után két nappal,
a német nagykövet jelenlétében a móri bornapokon írt alá
testvérvárosi megállapodást.
Aztán az egyházakkal is jó kapcsolatokat ápoló Schmidt
Ferenc talán az égieknek is megköszönte, amiért elképzeléseit az önkormányzat az ő polgármesteri irányításával
valósíthatta meg, mivel 1994-ben, 1998-ban és 2002-ben
– utóbb már nem független, hanem a Fidesz és az MDF
közös jelöltjeként – újra, meg újra elnyerte a választópolgárok többségének bizalmát.
ag

Bornapok
A Vértes és Bakony völgyében fekvő, csaknem 15 ezer lakosú, folyamatosan fejlődő Mór tavaly ünnepelte várossá nyilvánításának huszadik évfordulóját, de jóval idősebbek a Móri Ezerjó hírének öregbítése céljából 1934 óta szüretenként megtartott Móri Bornapok.
A nemzetközi hírű, több ezer vendéget vonzó rendezvénysorozathoz
1996 óta kulturális fesztivál társul.
Az évente változó programok mellett nagy múltú hagyománya van
a szüreti felvonulásnak, a borkirálynő-választásnak és a rendezvényeket záró ünnepi (idén zenés) tűzijátéknak. Ebben az évben harmadízben lesz nemzetközi néptánc fesztivál, ezúttal az ausztriai St. Oswald,
a romániai Szatmárnémeti és Koltó, az olaszországi Trento, az angliai Török-Ciprusi Folklóregyesület, a szlovákiai Trencsény, a litvániai Aiviro Riga, továbbá egy pécsi
és hat móri táncegyüttes részvételével. A móri borvidék hagyományos
mezőgazdasági termékbemutatóján
és a borutcában kínált borok mellett
a forgatag résztvevői az idei díszvendég, Trentino Dél-Tirol tartomány és Valdobbiadene olasz borait
is megízlelhetik. Lesz még többek
között népművészeti kirakodóvásár,
gyermekrajz- és bélyegtárlat, díszmadarak, régi mozigépek, továbbá
móri születésű művészek bemutatója, Micimackó-előadás, térzene,
utcabál; kiállítás nyílik a Szepezdi
Művésztelep alkotásaiból, felavatják
a nyári művésztábor szobrait; lesznek szentmisék és istentiszteletek,

koncerthegyek és lovasprogramok.
Meg sportrendezvények a 2002. évben átadott Wekerle Sándor Szabadidőközpont sportcsarnokában
és uszodájában. A bornapok rendszeres vendégeként érkező németországi Freudenberg delegációjának tagjai vendéglátóikkal testvérvárosi kapcsolatuk 15 éves évfordulóját a házasságkötő teremben
ünnepelhetik.
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Szilágyi Menyhért
A legalább négyszer megválasztott polgármesterek
doayenje hetvenéves lesz
2006 tavaszán. A csorvási
nagyközségi tanács elnöke a TÖOSZ egyik alapítója volt. A szövetség elnökségeként funkcionáló előkészítő bizottság tagjaként
az alapszabály tervezetét –
amely szerint a főváros, a fővárosi kerület, a nagyváros,
a kisváros, a község és az elöljáróság képviselőinek szavazata egyenértékű – a szövetség demokratikus építkezése
és működése biztosítékának minősítette. „Olyan szövetséget akarunk – mondta még –, amely valós, törvényileg garantált gazdasági alapokon működő önkormányzatokért küzd, amely... azonosul az önkormányzatokkal,
egyenlőnek tekinti a tagjait, lehetőséget nyújt az egyenlő
jogok gyakorlására, s fölvállalja minden település érdekeinek képviseletét.” Miután független jelöltként polgármesterré választották, az elsők között szervezte meg Békéscsabán a TÖOSZ 1991. januári közgyűlését előkészítő
polgármester-fórumot. A forró hangulatú gyűlésen a felszólalások sorát azzal zárta le, hogy a közoktatás ügyében annak idején Eötvös József is hetvenötször szólalt
fel a parlamentben, s ha a háromezer önkormányzat első
helyre téve a vagyonkérdést, egy hangnemben, mondjuk,
kilencvenszer hallatja a hangját, akkor az önkormányzatok működési feltételeinek megteremtése nem maradhat
el. A maga részéről mindent megtett ezért: a TÖOSZ elnöksége az eltelt tizenöt év alatt tán egyszer sem ülésezett
nélküle, mindig elmondta a véleményét, bölcs meglátásait
rengeteg jogszabálytervezetről készített TÖOSZ-értékelés
is tartalmazza. Csorvás polgármestere a TÖOSZ társelnöke. Mindazonáltal a maga – hatezer lakosnál valamivel
népesebb – településének fejlesztésére fordította élete javarészét, s nagy része van abban, hogy idén július elsején ez
a Csongrád megyei nagyközség várossá válhatott.

Barati Attila
Ő a legﬁatalabb a négyszer megválasztott polgármesterek
közül, ma sincs negyven éves. És még nem volt TÖOSZ,
amikor már a legaktívabb TÖOSZ-osok közé tartozott.
Azért nem az alapítók közé, mert ehhez akkor még nem
volt mandátuma. Az országos önkormányzati szövetség
létrehozásának gondolatával az Államigazgatási Főiskolán Köllner Ferenc tanítványaként „találkozott”, majd
– az alapítás hónapjaiban – a későbbi TÖOSZ-főtitkár
munkatársa volt. A polgármesteri tisztséget nagyszülei
falujában negyedmagával pályázta meg. A kisgazdapárt és
a kereszténydemokrata néppárt helyi szervezetének támogatását elfogadó független jelölt abban különbözött a többitől, hogy világosan kifejtett, a helyi viszonyok alapos
ismeretét tanúsító programja elsősorban közösen megoldandó, s csakis közösen megoldható helyi feladatokat
tartalmazott. Az 1989. január elsején - az országban másodikként - önállósodott Pácinban az 1990-es önkormányÖNKORMÁNYZAT
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zati választás a választópolgárok 81 százalékát „mozgatta meg”, s a helyi önkormányzatot megteremtő 817 lakos
közül 666 a 24 éves Barati Attillára szavazott. Nem csalódtak benne, mi több: büszkék rá választói, amiért hamarosan világhíressé tette a falujukat. Az 1990. december
22-ei – reggel nyolctól délután fél négyig tartó – ideiglenes
határnyitás még „csak” két ország bodrogközi lakóinak
népünnepélye volt (háromezer gyalogos „ingázott” Pácin
és a szlovákiai Velky Kamenec között, miközben a határon
felsorakozott fúvószenekar muzsikált), a világhír az állandó határátkelőhely létesítését megelőző, azt kikövetelő akcióknak volt köszönhető. Ilyen akció volt például,
hogy Barati Attila határsértést követett el, illetve vállalt
nyilvánosan. Aztán a pácini határnyitás szükségességére
akként hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a Karcsa-patak feletti
hídhoz vezető, Európa útnak nevezett új kövesút átadásakor ünnepélyes határsértésre bírta rá Habsburg Ottót.
Később éhségsztrájkba fogott, az erre rábeszélt környékbeli polgármesterekkel egyetemben. A legtöbb újságírót
Pácinba vonzó ötlete a nagykövesdi polgármester sajátos
megvendégelése volt. Ez úgy történt, hogy miután szlovákiai kollégája odaát felállította, majd megterítette asztalát,
a neki szánt ételt, italt a sátoraljaújhelyi határátkelőhelyen
át, nagy-nagy kerülővel vitette hozzá, majd tálalt, töltött
neki az embere. És mielőtt a polgármesterek egymással
szemben, egymástól csak néhány méternyire jóízűen megebédeltek volna, mindketten a szlovák-magyar barátságra, határnyitásra emelték poharukat: felváltva mondtak
beszédet jó hangosan, de nem egymáshoz szólva, mert
a határon átbeszélni se volt szabad, ők pedig betartották a
szabályokat. Mindennek nagy híre kelt, s a nyugati lapok
emlékezettek arra is, hogy Pácin és Nagykövesd önkormányzatai korábban tízezernyi aláírást gyűjtöttek össze,
s csatoltak a maguk kormányainak címzett beadványaikhoz. Ezekben a beadványokban Barati Attila és szlovákiai
kollégája arra hivatkozott, hogy az Európa Tanács által
1980 januárjában elfogadott egyezmény (a területi közösségek, hatóságok határszéli együttműködéséről szóló európai keretegyezmény) szerint a szomszédos népek
barátsága elmélyítését célzó minden kezdeményezés támogatandó. Hivatkoztak továbbá arra, hogy a Bodrogköz gyönyörű (hogy legmagasabb pontjáról, a 277 méter
magas Tarbuckáról az erdőktől övezett tavak tükrében
„megduplázódó” települések fenséges látványt nyújtanak;
hogy meseszép a pácini Mágóchy-várkastély a maga ősfás
parkjával, ami természetvédelmi terület; hogy érdemes
felkapaszkodni a romjaiban is fenséges kövesdi várhoz,
ellátogatni az ősi leleszi prépostság műemlékegyütteséhez, felkeresni Borsiban II. Rákóczi Ferenc szülőházát,
megtekinteni a kilencszáz éves karsai református templomot; horgászni a Karcsa-patakban, s megfürödni a patak pácini és nagykövesdi partján is kiépített strand tiszta
vizében), amiért is a határnyitás páratlanul vonzó turistacentrummá avatná ezt a tájat. És megírták, hogy ha a két
ország egy majdani, határok nélküli Európához tartozni
szándékozik, a régi határátkelőhely megnyitásának nem
lehet akadálya. Egy idő után már nem is volt. Így ma például a pácini múzeumépület - amely Magyarország leg-

nagyobb, immár hajdani fényében pompázó reneszánsz
kastélya, s a benne kiállított gazdag gyűjtemény teljes képet nyújt a tájegység népművészetéről, népi kultúrájáról,
a helyi paraszti gazdálkodásról, halászatról, kismesterségekről – csak egyetlen látnivaló a sok közül, amely turisták ezreit vonzza a Bodrogközbe. Barati Attila pedig egy
nemcsak vele, hanem egy magával is elégedett közösség
független és szocialista képviselőkből álló testületének
történetesen MIÉP-es vezetője. Egyébként ebben a ciklusban ő az egyetlen polgármester a négyszer megválasztottak közül, akit posztjára a MIÉP jelölt.

Szirtes Lajos
Az első önkormányzati választások idején Zalakarosnak már ötéves volt a rendezési terve. Ezt módosította és egészítette ki az 1990ben választott testület, élén
Szirtes Lajossal, a tizenhat
évi településvezetői tapasztalattal bíró, az érvényes
szavazatok 99 százalékával
polgármesteri tisztséghez juttatott volt tanácselnökkel.
Aki pontosan tudta, hogy mit kell tenni, mire kell költeni,
csak azt nem tudta, hogy miből. A negyedszázados termál
gyógyfürdő már akkor is tízszer annyi vendéget vonzott,
mint ahányan lakták a települést. De semmiképpen nem a
fürdőt akarta bővíteni, hanem elsősorban infrastruktúrát
teremteni, a gyógy-idegenforgalom, egyszersmind a helyiek számára összkomfortosítani Zalakarost. Vállalkozókat keresni és támogatni a szállás-, a vendéglátóhelyek
bővítéséhez, kereskedelmi egységek építéséhez, külföldi
tőkést a szállodaépítéshez. Mindehhez abban a reményben látott hozzá, hogy az önkormányzatok gazdasági
önállóságát garantáló törvények mielőbb megszületnek.
Erre akkor már volt esély, s ezt az esélyt tagadhatatlanul
az ő közreműködésével létrehozott első országos önkormányzati érdekszövetség – jelesül a TÖOSZ – is segített
megteremteni. Szirtes Lajos a TÖOSZ rendszerváltoztatás előtti ügyvezető elnöke volt, s mindmáig az elnökség
tagja. Zalakaros pedig ma az ország legösszkomfortosabb
kisvárosa, tizenegy szállodával, két felújított kempinggel,
87 appartmanházzal, nyaralóval, éttermes panzióval, s
Az új templom Karoson

A gyógyfürdőbővítmény részlete

további mintegy háromezer vendégéjszakát kínáló 700
egyéb szálláshellyel. Európai színvonalú kisváros, ahol
nemcsak valamennyi középület, hanem minden járda is
tolókocsi- és gyerekkocsi-barát. Gazdag város, amelyben
a gyógyfürdő negyvenedik születésnapjára – a polgármester tizenöt évvel korábbi elképzelésével ellentétben – magát a gyógyfürdőt is bővítették, s ahol az önkormányzat
napjainkban tűzoltószertárat, mentőállomást és templomot létesít. Szirtes Lajos, a fürdőváros alig háromszáz
hektárnyi területén élő másfélezer lakos többsége által
negyedízben polgármesterré választott, minden párttól
független első embere elégedett lehet. De nem az. Általában sietős dolga van, egyszerűen nem ér rá arra, hogy
elégedett legyen.

Galuska László
A négyszer megválasztott
polgármesterek közül egyike annak a tíznek, akiket
posztjukra mind a négyszer egyazon párt jelölt.
Következetesen szocialista. És egyike a TÖOSZ tanácselnök-alapítóinak is.
Mindmáig az elnökség tagja. A közgyűlések résztvevői rutinos levezető elnökként igen jól ismerik. Nagydarab, jó kedélyű ember, aki nem kedveli a féldecit, mert
a jó pálinkából deci a rendes adagja. Mivel a rendszerváltoztatás idején szocialistának lenni nem volt nyerő,
kissé meglepte, hogy polgármester lett. Azóta megszokta, hogy az. Az ötezer lelkes Nyékládházán. Negyedszeri
megválasztása előtt a TÖOSZ által kiadott kalendáriumban ő volt a nyékládházi mérleg. Aki a kiegyensúlyozottságot keresi, s ezért az egymással vitatkozók érveiből egyaránt merít. Aki korántsem bizonytalan, de csak szükség esetén határozott. Aki önpropagandára nem fordít
gondot, akitől a harsányság végképp idegen, s ezért még
a közvetlen munkatársai szerint is engedékeny, ám nem
gyenge, hanem gyengéd ember. És állhatatos. Aki ugyan
nem volt biztos, de bízott abban, hogy 2002-ben is nyerni
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fog. Azért is, mert nem tett le arról, hogy oly sok hiábavaló próbálkozás után végre várossá nyilváníttassa a faluját. Amikor aztán a szocialista kormány javaslatára ez
megtörtént, könnyekig meghatódott. Mert a városi címet
nem ajándéknak, hanem kivívott elismerésnek tekintette. De amikor rákérdeztem, hogy mi a véleménye a kormányzat önkormányzat-politikájáról, némi megfontolás
után azt felelte, hogy erről inkább nem beszél. Én meg
ezért nem írtam róla, mivel sem elhallgatni, sem leírni
nem akaródzott a válaszát. Meg mert kinyomtatásra alkalmatlan fotókat küldött a városáról. Amelynek legfőbb
vonzereje a határában lévő kavicsbányatavak sora, a strandolók, a vízi sportok kellő jártasságú űzői és a horgászok
üdülőparadicsoma.

de úgy gondolták, hogy nagyon sokan együttműködnek
majd velük. És nem csalódtak: felkérésükre Pásztor Béla
általuk feltételezett tisztelői – Göncz Árpád köztársasági elnöktől a helyi nyugdíjas postamesterig –mind írtak
Pásztor Béláról. Írt politikus – köztük a szlovák miniszterelnök-helyettes és az Orbán-kormány minisztere –,
alkotmányjogász, építész, művész, közgazdász, mérnök,
bankár, egyetemi tanár, vállalkozó, írtak közigazgatási
szakemberek, újságírók, pedagógusok, felvidéki, erdélyi, németországi és hazai polgármesterek. Csupa jót. Az
összeesküvők pénzt is gründoltak a tervezett kiadványhoz: cégtől, egyesülettől, alapítványtól, magánemberektől,
még a TÖOSZ-t is megpumpolták. Már a nyomdával is
megegyeztek, s kiadót kerestek a kötethez, amikor – Veresegyház kisváros – kipattant a titok, és a kötettel felköszönteni szándékozott leállította őket: szó se lehet róla,
Pásztor Béla
Meglehet, nincs összefüggés Pásztor Béla természet- hogy közpénzt az ő dicséretére költsenek. Ekkor a felkért
és emberszeretete, valamint aközött, hogy polgármes- szerzők egyikének, történetesen Bagyin József aszódi
terként Magyarország leghitelképesebb önkormányzatát polgármesternek a javaslatára a TÖOSZ-hoz fordultak
tudhatja maga mögött. De az is lehet, hogy van. Végtére segítségért: vállalja fel a szerkesztés és a kiadás ódiumát
is milliárdos nagyságrendű, ám gond nélkül törleszthető a Veresegyház önkormányzatát is tagjai között tudó szerhitelből csakis hiteles vezető fejlesztheti városát, s Pász- vezet. A TÖOSZ főtitkára és folyóiratának főszerkesztője
tor Béla azért az, mert a belőle sugárzó szeretetért szere- azonban – meglepetésükre – nemet mondott. Legalábbis
tik. Ünnepi összeállításunkban ezért lehet egyike azok- az eredeti elképzelés kivitelezésére. A veresegyházi megnak, akik legyőzték az időt. Akik nélkül országos önkor- beszélésen arról igyekeztek meggyőzni a felkérőket, hogy
mányzati érdekszövetség se lehetne. Akik a rendszervál- emlékkönyvet nem szokás, nem illik élőkről kiadni, s
toztatásra várókkal (meg az attól félőkkel) szemben annak hogy egy, az ünnepeltet tömjénező kötet megjelentetése
idején amellett kardoskodtak, hogy az önkormányzati az ünnepeltnek ártana, politikai ellenfelei felhasználhatszövetséget igenis a tanácsoknak, a rendszerváltoztatás nák ellene, lám-lám, győzködnék a közvéleményt: Pásztor
előtt kell létrehozniuk, mert egy másik rendszer kiala- Bélával elszaladt a ló, önkontrollját elvesztette, egyenesen
kításában csak így lehet szavuk. „Az időt kell legyőzni, émelyítő, hogy a választások előtt van képe másoknak
mert az a legnagyobb ellenség”, mondta Pásztor Béla Ve- egy egész kötetnyi írásával dicsértetni, fényezni magát.
resegyház tanácselnöke a TÖOSZ alakuló gyűlésén, „eb- Ezzel szemben felajánlották, hogy az összegyűjtött nyersben a pillanatban kell felvállalni a megalakítás felelőssé- anyagból olyan kiadványt készítenek, amely a TÖOSZ
gét”. Ezeket a szavakat (és az elmúlt 15 év megalapozóinak Jótár című sorozatának következő módszertani füzetetetteit) Veresegyház világrekorder vezetőjének rendhagyó ként az elképzeltnél szélesebb olvasóközönség, az egész
önkormányzati világ hasznára válna. Felajánlották tobemutatásával ajánljuk az olvasók ﬁgyelmébe.
Az összeesküvők meglepetés-emlékkönyvnek nevez- vábbá, hogy egy ilyen kiadvány megjelentetésének szükték, aminek a létrehozására – természetesen Pásztor Béla ségességéről a voltaképpen ellenérdekelt polgármestert
tudta nélkül – összeszövetkeztek. Tucatnyian se voltak, is meggyőzik, s a kiadáshoz megszerzik a hozzájárulását.
És ez még aznap, egy meglehetősen
A fotón látható új épületek többsége makett. De Veresegyháznak még ebben az évben új városközpontja lesz. Éppen ilyen
hosszú beszélgetés eredményeként
sikerült is nekik. Az összeesküvők
tán még nagyobb meglepetésére. Igen
nagy kár, hogy végül is az eredeti elképzelésükhöz ragaszkodtak. Talán
azóta – a TÖOSZ támogatásával, de
közreműködése nélkül, egyetlen vagy
csak néhány példányban – elkészült a
tisztelők csonkítatlan írásaiból összeállított kötet, tán már meg is kapta az
ünnepelt. Ha igen, bizonyára mosolyogott. Szívből? Elnézően?
Reméljük, hogy a válogatást, a rövidítést és itt-ott a javítást a következő oldalakon közölt sorok szerzői
elnézik nekünk.
Aczél Gábor
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A tartós településvezetés módszertana
 Negyven évvel ezelőtt Pásztor Béla lobogó
üstökű, fekete hajú és tettre kész ember volt. Ma
őszbe fordult, méginkább lobogó üstökű, s nem
kevésbé tettre kész ember. Érdekes dolog ez...
Az idő nemcsak elmulasztani képes valamit
az emberben, hanem megerősíteni, kiteljesíteni is. Kívül őszülő haj, belül gazdagodó tudás
és tapasztalat... A szem alatt szaporodó ráncok,
a szívben erősödő akarat és kitartás... Mackósodó mozgás és egyre sugárzóbb szeretet... Ez így
együtt, bizony nagyon kerek, s ezt csak úgy nevezik: állandóság.
 Harminchárom éve ismerem kollégámat, el
kell mondanom, hogy sokat tanultam tőle, de
azt a lendületet, azt a kitartást, ami a munkáját jellemzi, nem sikerült átvennem.
 Az értekezlet elég sematikus alaptónusából
– feladatok közlése az emelvényről és helyeslő,
esetleg kisebb, a lényeget nem érintő kiegészítéseket tartalmazó hozzászólások a padsorokból
– kirítt egy markáns megjelenésű és karizmatikus egyéniséget sejtető nagyközségi tanácselnök
megnyilatkozása. Nagy szakmai hozzáértéssel
és helyismerettel, de a többiekétől eltérő kritikai
hangvétellel értékelte az előadásokat. Egyben
nagy diplomáciai érzékről is tanúbizonyságot
tett, amikor az éppen megoldandó alapfeladat
sikeres teljesítése fontosságának hangsúlyozása
mellett és senkit sem sértve, elég keményen rámutatott a feladat-meghatározásokban meglévő
ellentmondásokra és bírálta az egyes települések
sajátosságait ﬁgyelmen kívül hagyó végrehajtási elgondolásokat. A kávészünetben meg is kérdeztem a főnökömet, a megyei vb-titkárt, hogy
ki volt ez a felszólaló. „Tudod – válaszolta –, ő a
Pásztor Béla Veresegyházról, őrá mindig oda kell
ﬁgyelni, mert nagyon érti a dolgát, szereti is csinálni, és nem bírja szó nélkül megállni, ha lehetetlen, vagy káros dolgot akarnak felülről a helyi
tanácsokra ráerőltetni.”
 Az akkor korlátlan hatalmú párttitkár beidézte a pártirodára. „Ugyanakkora a távolság
oda, mint a tanácsházra”, válaszolta, és nem ő
ment, hanem a titkár hozzá.
 Benne is fordulat ment végbe. A lojális állami
tisztviselő rádöbbent, hogy ha ezentúl a számára
fontos és kedves községhez, közösséghez akar tartozni, akkor újra kell gondolnia helyzetét. Nem
lehet többé az állam megbízottja a veresegyháziak fölött, hanem csakis a veresegyháziak megbízottja az állam intézményeiben.
 Azok közé sorolom őt, akik reformerként belülről előkészítették az alkotmányos rendszerváltozást, akik segítettek kinyitni az öklöt. Akik akkor szólaltak meg, amikor ideje volt a szónak.

 A gazda büszke tekintetével kalauzolt végig
a szépen fejlődő Veresegyházon. Nem azt mondta, ezt én tettem, én intéztem: minden porcikája
azt sugallta: ez a miénk, ez a mi közös munkánk
eredménye. Talán ezt pontozták Veresegyház
polgárai az egymást követő titkos választásokon: ezt a többes számot, amely őszinte, s nem
királyi többes.
 Egyszer vitába keveredtünk. Tizenöt vagy huszonöt éve már? Nem tudom. A vita végén az én
érveimet fogadta el a testület. Hat hét telt el, és hívatott. Tegnap bebizonyosodott, mondta, hogy
neked volt igazad. Megköszönte az érveimet, aztán felbontott egy üveg vöröset (ritkán tett ilyet),
hogy összeüssük a poharainkat.
 Hányszor hallottunk panaszt a parkokat letaposó gyalogosokra. „Valószínűleg rossz helyen
jelöltük ki az utakat” – szólt a válasz. A zápor
elől minden épeszű fedél alá szaladt, ő a mélyebb területekre sietett, hogy a vízfolyás irányát ellenőrizze.
 Polgármesterünk, ha egy-egy önkormányzati ülésen bármilyen sértések hangzanak is el,
esetleg rágalommal, tudatosan megtévesztő információkkal kevert valótlanságokat állítanak
a munkájával kapcsolatban, mindig udvariasan megköszöni az elhangzottakat, mert véleménye szerint még a sértegetésekkel, személyes
indulatokkal teletűzdelt vádaskodásokban is ott
lappanghat az igazság, a változtatni akarás jó
szándékú apró csírája.
 Irodája falán egy veresegyházi térkép volt látható: tele „zászlókkal”, amelyek a beruházások,
infrastrukturális fejlesztések terveit, tényeit jelzik. Hogy nagyvonalú elképzelései megvalósulhassanak, sokszor és sokféle ellenállást kellett legyőznie, gyakran helyben is. Jó szóval, okos érveléssel tudta az embereket meggyőzni, maga mellé
állítani. Pásztor Béla kezdeményező, folyton újat
kereső és akaró, határozott, független személyiség. Távlatokban gondolkodó, igazi stratéga.
 A nagyterem zsúfolásig megtelt. Egykoron országosan ismert sztárok meghívásával lehetett
ilyen teltházat produkálni. Most elég volt az is,
hogy az emberek életében fontos ügy vitája volt
a téma. A vita elején egy viseltes ruházatú, hoszszú ősz hajú ember kezdett el érvelni. Lassan,
mosolyogva beszélt, optimistán. Látszott rajta,
tudja, mit akar. Magabiztos volt. Mint a pap, aki
tudja, történjen bármi is, a Jó Isten elrendezi a
dolgokat. De a szónok nem más szakállára érvelt.
Meg tudjuk tenni – ez volt mondanivalójának lényege. Nem azt mondta, ha akarjátok, meg tudjátok tenni. Nem azt mondta, majd valaki megteszi
helyettünk. Meg tudjuk tenni. Mi, együtt.

 Történt, hogy egy héten keresztül jelentős csapadék esett. Az eső elállta után női mivoltunkhoz híven kétségbeesetten kerestük a megoldást
arra, hogy miképpen oldjuk meg az óvodások
udvaron történő tartózkodását. Miután mi megoldást nem találtunk, a polgármester úrhoz fordultunk segítségért. Ő eljött, a helyszínen körbenézett, aztán azt mondta kedvesen: „Hol van itt
a probléma? Tessék a gyerekekre gumicsizmát
adni, és hagyni őket, menjenek a pocsolyákba, tapossák a sarat. Az életre nevelünk.” Megdöbbent
arcunkat látva mosolyogva tette hozzá: „Tessék
kipróbálni.” Kipróbáltuk a javaslatát. Bevált.
Fénykép van róla.
 Ő az, aki előre köszön az utcán szemben jövő embernek, ő az, aki a hozzá fordulók rendelkezésére áll a nap bármely órájában, ő az,
aki a szívén viseli az emberek személyes sorsát,
problémáját is. Minden rendű emberi dologhoz
köze van, látszik, hogy közülük való. Jelen van
mindenütt.
 Szívén viseli a környező települések fejlődését
is, személyiségével, egyéni ráhatással is igyekszik
segíteni. Ezt néha a települések polgármesterei
belügyükbe való beleszólásnak érezték. Én állítom, hogy Pásztor Béla tudta, hogy mikor, miért
megy el egy kollégájához, és ha azt érezte, hogy
nem óhajtják további segítségét, félreállt. Segít
most már a kistérség elnökeként is 2004 óta. Közös megbeszéléseinken (polgármesterek tanácsa)
a térség érdekében dolgozik azért, hogy a nyolc
település fejlődjön, és nem kíván kizárólagosságot Veresegyháznak.
 Találkozásaink esetlegesek: néha hetek, hónapok telnek el, míg összefutunk. De mindig úgy
tudunk beszélgetni, mintha csak folytatnánk egy
korábban megkezdett mondatot.
 Kikezdhetetlen, korrumpálhatatlan. Azok,
akik egy-egy baráti társaság intimitását szerették volna személyes előny szerzésére felhasználni, keserűen csalódtak. „Ne kötelezd el magad”,
mondta, ha barátnak, ismerősnek szeretett volna bárki kedvezményt elérni.
 Amikor meglát, két dolgot kérdez: hogy vagytok, és miben segíthetek? Önmagukért beszélő
kérdések: a másokra odaﬁgyelő ember kérdései.
 Pásztor Béla nem politikus a szó közkeletű értelmében, de mégis van pártállása. Az ő pártját
Veresegyháznak hívják... A kapitalizálódó világban – annak valamennyi előnyét a közösség számára véglegesen kihasználva – képes volt megalkotni a gondoskodó várost. Veresegyháznak ezért
nem adóﬁzető lakosai, hanem polgárai vannak,
akik minden önkormányzatnak adott ﬁllérnek
forintnyi nyomát látják.
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A Pásztor Bélát köszöntő kötet összeállításának főszervezője és -szorgalmazója, Kelemenné Boross Zsuzsa kultúrházvezető a polgármester tisztelőitől természetesen
különféle minőségű, s legalábbis szerkesztésre szoruló
írásokat kapott, ám néhány szerző kérésére valamennyiüknek megígérte, hogy azok teljes egészében benne lesznek a kötetben, hogy tehát senki nem változtat(hat) rajtuk. Talán nem
tett volna ilyet, ha előbb kapja meg az alábbi levelet: „Nem vacakolok
tovább, küldöm a szöveget, de valószínűleg át kellett volna még egyszer
olvasnom. Gondolom, lesz rá módom. Olvassa el, tájékoztasson a fölöslegesről, az átfedésekről, s hogyan illik, egyáltalán illik-e a könyv karakterébe. Szóval szívesen dolgozom még rajta.” Aki e manapság oly ritka
újságírói alázatot tanúsító sorokat leírta, természetesen tisztában van
azzal, hogy egy valamirevaló kötetnek karaktere van, nem lehet fölösleges része, mint ahogy nem lehet(ne) egy Pásztor Bélának tetsző könyv
pusztán tisztelgő írások gyűjteménye. No de hát az írott sajtó munkatársai közül Szále László éppenséggel az újságírók fogyatkozó, nem pedig
az újságba írók gyarapodó táborába tartozik, s amit Pásztor Béláról írt,
az egy néhánypéldányos kiadványnál nagyobb nyilvánosságot érdemel.
Ezért – csak némileg rövidítve – alább olvashatják.

Az intenzív karrier
Én nem vagyok Pásztor Béla barátja. Nem
jártunk együtt iskolába, ő akkor végzett
a ráckevei Ady Gimnáziumban, amikor én
kezdtem. Annyi közünk volt egymáshoz,
hogy ugyanaz a dr. Juhász József lett az osztályfőnökünk, aki folyton az előttünk végzett osztályát emlegette, bezzeg alapon, főleg
az osztály vezéralakját, Pásztor Bélát, a Pisztit, a sportban, lányban, vagányságban a legjobbat. Talán tanulásban is, erre már nem
emlékszem pontosan. Lehet, hogy ezt nem
mondta annyiszor Juhász tanár úr?
Nem lehettem a barátja azért sem, mert
egy ócska elsős sosem mondhatja, hogy
a fölsős a barátja, hát még egy érettségizettnek, aki utána rögtön elmegy Ráckevéről
Veresegyházra – nem inasnak, hanem egyből művelődésiház-igazgatónak.
Nem vagyok a barátja azóta sem, a barátság föltételez valamiféle rendszeres kapcsolatot, mi jó, ha ötévenként találkozunk,
általában véletlenül, vagy azért, mert én kérek tőle valamit valaki számára. Azt nem
mondom, hogy soha nem gondolok rá, hogy
nem emlegetem, nem keltem a jó hírét. Keltem. Szinte mindig ő jut eszembe, ha valami
megoldhatatlannak látszó problémával találkozom: ha valaki ebben segíteni tud egyáltalán, az ő. Sok jószívű embert ismerek, aki
valamilyen emberi baj, gond hallatán elsírja
magát az együttérzéstől, s mélyen sajnálja,
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hogy se ereje, se hatalma, se eszköze nincs
hozzá, hogy segítsen. Ismerek jó néhány befolyásos, nagyhatalmú és gazdag embert
is, akiknek nincs idejük, energiájuk „apró”
dolgokkal foglalkozni, vagy nem érinti meg
őket a mások problémája, esetleg megérinti,
de azt gondolják, mindenki minden baján
úgysem segíthetnek. Pásztor Bélában a kettő együtt van: a segítőkészség is és a hozzá
való képesség is.
Bevallom, féltékeny is voltam rá. Amikor osztályfőnökünk meghalt, azt gondoltam – bár utálok szerepelni – , hogy engem,
az újságírót fognak fölkérni a diákok búcsúbeszédére. Bántotta a hiúságom, hogy
nem így történt. Egy számomra ismeretlen ősz jampec állt a sírnál, gondoltam, elmondja majd a kapitális közhelyeket, száraz
lesz vagy érzelgős, patetikus vagy unalmas.
Ő volt. Csodálatosan beszélt, bölcsen, természetes hangon mégis megrendítően. Halk
volt, visszafogott, de nem titkolta az érzelmeit. Melyek őszinték voltak, s ugyanilyeneket váltott ki belőlünk.
Ezt nem mulasztottam el ott megmondani neki, azóta nincs bennem iránta semmi
kétely, semmi irigység.
Mégis ki kell jelentenem végül, hogy nem
vagyok Pásztor Béla barátja azért sem, mert
akkor nem írhatnék róla jót. Könnyen elfogultsággal vádolhatnának. Joggal. Ha egy
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barát jót ír, az hiteltelen. Én pedig ezúttal jót
akarok írni, méghozzá hitelesen.
Megtagadom, hogy dicsérhessem? Igen.
Megéri? Meg. Péter háromszor tagadta meg
Jézust egyetlen éjszaka, s ahhoz képest elég
jó apostolnak bizonyult, s egy meglehetősen
nagy és időtálló egyház épült rá erre a „hűtlenségre”.
Pásztor Béla főműve egy másik egyház,
Veresegyház. Ám az nem hűtlenségre épült,
hanem éppen hogy a hűségre. Az ifjú Pásztor innen indult, aztán ide tért vissza, s itt
dolgozta végig az egész életét, innen is megy
majd nyugdíjba. Mikor? Körülbelül akkor,
amikor már a hamut is mamunak mondja. Mégiscsak kínos lenne, ha valamelyik
nemzeti ünnepen, azt zengvén a pódiumon,
hogy a hamu alatt még izzik a parázs, hamu
helyett mamut mondana. Képzeljük el: áll
az ősz polgármester az ünneplő közönség
előtt, haja lobog a szélben, emelkedett hangon szónokol, s mutatóujját fölemelve bársonyos hangján azt mondja: a mamu alatt még
izzik a parázs. Néhány suhanc fölnyerítene,
az iskolás lányok halkan kuncognának, a fejkendős nénikék zsebkendőt a szájuk elé kapva rejtenék el mosolygásukat.
Nem, ezt Pásztor Béla nem fogja megvárni. Alighanem már most is országos
csúcstartó, nem tudok olyan településről
Magyarországon – szerintem nincs Európában sem –, amelyet egy ember irányít negyven(!) éve. Micsoda kettős ragaszkodás kell
ehhez: az ő részéről is, a lakosság részéről is.
Egyébként a ragasztók közül is a két komponenses a legerősebb.
Hogy a város miért választja meg folyton,
ciklusról ciklusra, azt nem tudom, bár sejtem. Azt sem tudom pontosan, őt mi tartotta
itt negyven éven át.
Szerintem már a szocialista káderpolitika idején kinézték maguknak az elvtársak
– mert nem igaz, hogy akkor csak kontraszelekció volt –, lehetett volna belőle megyei
tanácselnök, országgyűlési képviselő vagy
akár miniszter is. Hogy miért nem választotta a karriernek ezt az extenzív útját, csak
ő tudná megmondani. Ő az intenzív karriert választotta: ott lenni mindig jobbnak,
ahol vagyok. A szamárlétra igazi fokai nem
a funkciók, hanem a minőség. Ez ám a karrier... – hogy egy ifjúkorából származó protest
songot idézzek. S valóban, annál nagyobb
karrier tulajdonképpen nem létezik, mint ha
valaki évtizedeken keresztül – rendszereken,
kormányokon és pártokon átívelően – meg
tud maradni egy közösség hivatalos, de még
inkább természetes vezetőjének.

Arany azt írta Széchenyi halálára, hogy
nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte
kincsét... Ez érvényes kicsiben is: szerintem
ugyanolyan maradandót alkot, aki százakra
vagy ezrekre költi dús élte kincsét. Veresegyház ezreire. A Yad Vasem elve még radikálisabb: aki egy embert megment, az egész
világot menti meg. Pásztor Béla nem életet
mentett, „csak” szervezett, vezetett, segített, helyzetbe hozott – negyven éven át.
Ennek eredménye, hogy Veresegyházon jó
élni – mondják a helybeliek. És jó lenne ott
élni – mondjuk mi, kívüllakók.
De azért ott ágaskodik a kérdés: szabad-e
az ezreknél megállni, ha valaki képes lenne milliókat is szolgálni (vagy vezetni – ez
ugyanis demokráciában ugyanaz)?
Joga volt-e Pásztor Bélának csak Veresegyházat fölvirágoztatni? Ez itt a kérdés.
Biztos válasz nincs. Lehet, hogy az ő „akciórádiusza” épp ekkora? Csak akkor tud
támadni (alkotni), ha közel van a hátország?
Ha közel az utánpótlás – szeretetből, ﬁgyelemből, egyetértésből? Lehet, hogy csak úgy
tud dolgozni, ha mindenkit személyesen ismer, s közvetlen visszajelzéseket kap mégoly
nagyralátó terveihez is. Ilyesmi egy miniszterelnöknek sosem adatik meg. Aki egy országot irányít, az abból a nagy közösségből
szinte senkit sem ismer. Úgy is lehet vezetni,
de az már egy más műfaj.
De fölvethető az a kérdés is, mi történik,
ha képességeit, tehetségét a saját maga hasznára működteti. Ady azt írta a Hortobágy
poétájáról, hogy minden más táján a világnak szent dalnok lett volna belőle. Én Veresegyház örökös polgármesteréről mondom:
ha másképp viszonyul a világhoz, nagyon
gazdag ember lehetett volna belőle. Ha nem
a közösség érdekét tekintette volna mindig
elsődleges feladatának, hanem a sajátját, akkor a rendszerváltás óta hatalmas vagyont
tudott volna maga alá kaparni. Aki ilyen
nagyvonalúan építkezik, tervez, szervez,
irányít, fejleszt, annak a rendszerváltás utáni „gazdasági fölszabadulás” aranybánya
lehetett volna. Láttam, hogy vállalkozott
a város – illetve akkor még a nagyközség
– javára. Akkoriban az emberek sokasága
kapta vissza földjét, a többség nem tudott
mit kezdeni vele, se tőkéje, se fölszerelése,
se hozzáértése, se kedve nem volt ahhoz,
hogy gazdálkodjon. A föld jóformán semmit sem ért. Pásztor Béla kölcsönöket vett föl
a városnak, s belőle fölvásárolta a telkeket,
egyébként a piaci árnál magasabban. Jót tett
az embereknek, jót tett a városnak. Olyan
birtokszerkezetet alakított így ki, melyben

arcok

aztán megtervezhette a város fejlődését.
Hosszadalmas kisajátítási procedurák nélkül befogadhatott – munkát és helyi adót
hozó – iparvállalatokat, volt hely a közintézményeknek, s a megvásárlás után nyomban közművesített telkeket később eladta jó
áron házhelynek a Veresegyházra tóduló fővárosiaknak. (Láttam az akkor még kukoricások végében a telefon- és villanyvezetékek
csonkjait.) Előrelátó volt és bátor, szerintem
nagyon sokat keresett és keres rajta azóta is
a városnak. Kereshetett volna magának is.
Bár lehet, hogy ez sem így van. Lehet, hogy
más karakter kell a magánügyi boldoguláshoz, más a közjó szolgálatához. És mi, kibicek hiába spekulálunk, mi lett volna ha...
Ő vélhetőleg pontosan tudja, kicsoda. Azonos önmagával. Nem feszíti túlzott becsvágy
és nem lötyög rajta a jelleme.
Én hasonló képességekkel a „biztonság
kedvéért” már rég milliárdos lennék, s ha
esetleg furdalna a lelkiismeret, hogy hány
honﬁtársam nyomorog, s hány többre hivatott gyerek nem kap elég kenyeret és főleg
esélyt az élethez, hát jótékonykodnék vagyonom morzsáiból. Ez a kapitalizmus szisztémája: piaci alapon magadnak megszerezni,
amit csak tudsz, s a fölöslegből bátran jótékonykodhatsz. Pásztor Béla mentalitása
alighanem elavult. Mások javát nézni? Komolytalan dolog. Utópia. Pedig tökéletesen
alkalmazza a legújabb menedzsertechnikákat. Vezetői stílusa, kapcsolatteremtési
intelligenciája bámulatos.
Láttam beszélni japán multival, helyi
tűzoltóval, az államelnökkel és az öregek
otthonának szakácsnőjével – egyformán.
Egyformán udvarias volt és figyelmes, se
nem lekezelő, se nem alázatos. Szerintem
ilyen az igazi demokrata: aki minden embert
egyenlőnek tart – saját magát is beleértve.
Nincsenek szerepek, arcok, modorok. Csak
Pásztor Béla van.
Jó üzletember, de sosem csak az üzlet vezérli. Fölsorolni nem tudom, mi mindent
fogadott be, ki mindenkinek adott otthont
a város. Az öregek otthona nagyon sokáig
sokkal szebb és kényelmesebb volt, mint
a községháza. (Most már az is jól fest, városháza lett, de benne a polgármester irodája
még mindig a legkisebb és legszerényebb
berendezésű.) Lakóparkot épített máshol
nem szívesen látott állami gondozott ﬁataloknak, befogadott egy csomó „árva” medvét is – a medvetelep azóta idegenforgalmi
látványosság.
Jószívűségnek látszik, és persze, az is, de
nem a saját szakállára jótékonykodik. Mind-

egyik „projekt” mögött pontos számítás van:
s valamilyen módon a városnak mindegyik
megéri, egyikre sem ﬁzet rá, vagy ha mégis,
hosszú távon az is megtérül.
Pásztor Béla semmilyen őrült ötletre nem
mond egyből nemet. Ő először mindig azt
nézi, megoldható-e, s ha igen, lehet-e a város
javára fordítani. S ha mindkét válasza igen,
mérget vehetünk rá, hogy meg is csinálja.
Csak akkor mondja, hogy nem, ha végképp nincs esély. Nemrég egy erdélyi professzorral kerestem föl, aki – nincs idő pepecselni a jellemzésével, mondjuk egyszerűen
Shakespeare-bolondnak – éveken át dédelgetett egy óriási ideát: szerette volna fölépíteni Sepsiszentgyörgy határában a Globe
színház tökéletes mását, s köré telepíteni
egy fenyőerdőt, vagy inkább parkot, melyben a fák a drámák keletkezési sorrendjében
és műfajok szerint elkülönítve állnak, minden fa egy Shakespeare-drámát jelképez,
mindegyiket más fajta, a tragédiákat ilyen,
a komédiákat olyan. Alattuk táblák, rajtuk
a darabok legfontosabb adatai, idézetekkel
gazdagítva, plusz adatok előadásokról, fordításokról, színészekről. Ideálmodta még
a világ legteljesebb Shakespeare-könyvtárát
– melyet már vagy két évtizede gyűjt – szállodát, kutatóhelyet, konferenciaközpontot...
vagy amit akartok. Elgondolása szerint ez
az emlékhely nagyszerűségénél és kuriozitásánál fogva idegenforgalmi vonzerő lehetne, diákok kedvelt találkozóhelye, mai
Rómeók és Júliák sétálhatnának a drámafák
közt kéz a kézben, s este a Globe-ban meg is
nézhetnék a veronai szerelmesek történetét.
Ezzel a grandiózus tervvel végigjárta fél Romániát, aztán fél Magyarországot, többször
majdnem befogadták, de végül sehol sem
valósult meg. Amikor már végképp kedvét
szegte a sok kudarc, elvittem Pásztor Bélához. Nagy Attilát, az ötletgazdát fölkészítettem: ha az idea életképes és meg lehet csinálni, akkor ő megcsinálja, vagy megmondja,
hová kell fordulnod. Ha azt mondja: nem,
akkor megnyugodhatsz benne: a terv hiába gyönyörű, jelenleg megvalósíthatatlan.
Pásztor Bélához egy fadobozban kiszállítottuk az erdőt, padokkal, szökőkutakkal, épületekkel. Nem dobott ki bennünket. Millió
dolga közepette végighallgatta a professzort,
s azt mondotta, hogy gondolkodik a dolgon.
Régóta gondolkodik, látszik, nehezen akar
nemet mondani: van remény.
S hogy ezt a barát-nem barát szálat végül
elvarrjam: most, hogy leírtam, amit akartam, azért mégis inkább szeretnék a barátja
lenni. Maradni.
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Sajtótájékoztató vezette be szeptember 8-án, a Belügyminisztérium Duna Palotájában tartott, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és
az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetését záró,
Magyarország–2020 című konferenciát, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, az Országos Területfejlesztési Hivatal (szeptember elseje előtti
nevén Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal) és a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége közösen szervezett. Dióssy László,
a TÖOSZ elnöke, Veszprém polgármestere és dr. Baráth Etele európai
ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, valamint Pál Béla, a Miniszterelnöki Hivatal turizmusért felelős politikai államtitkára egybehangzóan
állították, hogy országfejlesztési tervezetet eddig még soha nem vitattak meg olyan széles körben és olyan
mélyrehatóan, mint a mostanit. Ezt az
állítást megerősítette Rajnai Gábor,

az Országos Területfejlesztési Civil
Egyeztető Fórum elnöke is, aki azonban bírálta a vitaszervező, koncepciókimunkáló kormányzati szervezeteket, amiért még adósak a fenntarthatósági stratégiával, a lisszaboni akciótervvel. Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára osztotta
a társadalmi egyeztetés során tán leghangsúlyosabb véleményt, ami szerint felzárkózás nélkül értelmetlen
versenyképességről beszélni. A két
folyamat párhuzamos előmozdításának szükségességét hangsúlyozta
– s utóbb a regionalizmus és decentralizáció összefüggéseit taglaló előadásában részletesen megindokolta
– dr. Szegvári Péter (akit három nappal később Sarudi Csaba, a Kaposvári Egyetem tanszékvezetője váltott
az Országos Területfejlesztési Hivatal elnöki székében). Hogy a következő programozási időszakban milyen esélyei vannak a regionális célok
érvényesítésének, arról mind a saj-

tótájékoztatón, mind az azt követő
konferencián Győrﬀy Gábor, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezetője az Országos
Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetésének tapasztalatai
alapján formált véleményt, különös
tekintettel arra (amiről a konferencián dr. Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke tartott előadást),
hogy a társadalmi egyeztetés résztvevői az Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció hangsúlyait is megváltoztatták. Az egyeztető fórumokon
elhangzottak jó része beépült a tervezetekbe (az átdolgozott szövegben
megjelölik a kiegészítéseket), s ezek
alapján megkezdődhetett – s Baráth
Etele szerint még az idén befejeződik
– a hosszú távú fejlesztési országstratégia kimunkálása (amiről októberben a miniszterelnök a parlamenti
pártok elnökeivel is konzultál), aminek része lesz a második fejlesztési
terv. Az elsőről szólva Baráth Etele
a sajtótéjékoztatón ismertette, hogy
a pályázatok uniós ﬁnanszírozásáról
döntő kormányzati szervezet eddig
húszezerből tízezer esetben vállalt támogatási kötelezettséget összesen 510
milliárd forint erejéig; s hogy a hároméves pénzügyi keret 76 százalékára, mintegy 400 milliárd forintra aláírták a támogatási szerződést,
amiből a kormányzat szeptember 1jéig 67 milliárd forintot átutalt a pályázók számlájára.

Fôút vezethet majd Szigetvártól az országhatárig
Az államhatárok mentén elhelyezkedő megyék együttműködését szolgáló INTERREG IIIA program keretében támogatásban részesült a Baranya Megyei Állami Közútkezelő
Kht.-nek A 67. számú főút Szigetvárországhatár közötti szakasza megvalósításának előkészítése elnevezésű pályázata, amelyben partnerként
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség is részt vesz. A beruházás célja hosszú távon a határtérség
elérhetőségének és a határon átívelő
mobilitásnak a fejlesztése. A pályázat
Magyarország és Horvátország határokat átívelő együttműködése révén
készülhetett el. A megnyert összeget
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a kivitelezés előkészítésére használják
fel. Ennek keretében készül egy tanulmányterv, továbbá egy költség-haszon
elemzés, amely a kivitelezési munkálatok költségét veti össze a majdani
bevételi lehetőségekkel, az útszakasz
gazdaságélénkítő hatásából származó
előnyökkel. Az elemzésen és szakértői véleményeken alapul majd a megvalósíthatósági összefoglaló, amely
egy részletes, a kijelölt útszakasz teljes
hosszára kiterjedő környezeti, valamint az építkezés hatására bekövetkező változások prognosztizálását célzó
hatásvizsgálattal egészül ki. Előzetes
régészeti tanulmány elkészítése is elengedhetetlen a munkálatok megkez-

déséhez, ugyanis az esetleges régészeti lelőhelyeket az útvonal kijelölése
során lehetőleg ki kell kerülni. Végül
gazdasági-társadalmi hatásvizsgálat
készül a nyomvonal gazdaságilag is
minél kedvezőbb kijelölésére.
A Baranya Megyei Állami Közútkezelő Kht., a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.,
az Útgazdálkodási és Koordinációs
Igazgatóság és a horvátországi Verőce-Dráva Menti Útigazgatóság partnerségében megvalósuló pályázat
költségvetése 73 millió 900 ezer forint, amelyből 69 és fél millió forint
az uniós forrás.
Sz.P.

Ökoturisztikai attrakciót hizlalnak Egerszalókon,
mûfüves focipályával is bôvült az egri termálfürdô
Hatszázmillió forintos támogatást
nyert a Regionális Operatív Programból Egerszalók önkormányzata, a helyi hőforrás sódombját, illetve az úgynevezett kaptárköveket bemutató
tanösvény megvalósítására. Az Európai Uniós támogatásról szóló szerződést Egerszalókon adta át dr. Kolber
István regionális fejlesztésért felelős
miniszter Tőgyi Gábor polgármesternek. A tervek szerint a hőforrás
vizében lévő ásványi anyagok által
hizlalt sódomb mentén látványtavakat, pihenőhelyeket és madárházakat
alakítanak ki. A megvalósítás az év
végén kezdődik és a tanösvényt egyidőben adják át a hőforrásra épülő
fürdőkomplexummal. A mikroklímájú környezetben honos növényfajták, illetve a máig nem tisztázott ren-

deltetésű kaptárkövek látványa Eger
és az egész kistérség turistaforgalmát
is „hizlalja” majd.
A főváros és a Balaton után Eger
egyébként is már most az ország
harmadik leglátogatottabb idegenforgalmi központja. Évente mintegy
egymillió turista fordul meg itt, ahol
a nemrégiben az önkormányzati tulajdonú társaság által működtetett
termálfürdő 250 millió forint értékű
beruházással – melegvizes medencével, a műemlék fürdőépületben kialakított wellness-részleggel, játszótérrel,
műfüves focipályával és strandröplabda-pályával – gazdagodott. A fejlesztésre költött pénz fele a Phareprogram keretében folyósított uniós
forrásból származott, a másik felét –
75 és 50 millió forintos megoszlásban

KUKUTYIN

Hároméves a kukutyini hagymabál, amelyen a környékbeli falvak lakói közül is egyre többen ropják a táncot. Hogy miért éppen hagymabál a neve,
nem tudni, mert a bál színhelye a hagyma városától és Szegedtől majdhogynem egyforma távolságban van, tehát ezen az alapon akár paprikabálnak
is nevezhetnék.
Kukutyinban azonban adekvátabb elnevezés lehetne a zabhegyezők bálja. Az ismert szólás („Möhetünk má’ Kukutyinba zabot högyözni”) ugyanis e
tájról, az 1800-as évek egyik nagy árvizének idejéből
származik, amikor elöntötte a víz a zabbal bevetett
a határt, s a leleményes parasztemberek nem hagyták veszni a termést: ladikokba ültek, és úgy vágták
le a zab „hegyét”.
Csakhogy Kukutyin valójában nincsen.
A bált az alig hétszáz lelkes Ferencszálláson rendezik, amely falu neve a zselléreit, béreseit 1828-ban
idetelepítő báró Gerliczy Ferenc földbirtokos keresztnevét őrzi, noha a falu helyét korábban – amikor itt
dohányszárító pajták épültek – az egykori térképeken
Kukutyin-pusztának nevezték. Ehhez a névhez az itt
lakók is ragaszkodtak egy ideig, ám tán nem véletlen,
hogy a napjainkban újjászülető falu kultúrházában
tartott bál rendezői „találták meg” maguknak.
A kultúrház egyébként a hatvanas évek elején társadalmi munkában épült, fénykorában a Petőﬁ Művelődési Otthon nevet viselte, nagytermében százötvenen fértek el, ﬁlmeket vetítettek, nótaesteket,
bálokat, lakodalmakat rendeztek benne, színpadán
színházi társulatok tartottak előadásokat (ezt a szín-

– az Eger Termál Kft., illetve az egri
önkormányzat ﬁzette ki.
Az új létesítmény átadásakor Kolber István miniszter elmondta, hogy
az elmúlt fél év a rendszerváltoztatás óta a legjobb időszak volt a magyar turizmus történetében. Az elmúlt év hasonló időszakához képest
a Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint 7 százalékkal nőtt a vendégek
száma, s – a minőségi, 4-5 csillagos
szálláshelyek gyarapodása következtében – 30 százalékkal növekedtek
a szállásdíj-bevételek. A térség további fejlesztésekkel számolhat: a Regionális Operatív Program térségi fejlesztésekre 2006-ig elköltendő 140
milliárd forintjából 15 milliárd forint támogatásban 228 Heves megyei
pályázó részesül.

padot életveszélyes volta miatt a rendszerváltoztatás
után le kellett bontani), kistermében könyvtár volt,
fotószakkörnek, sakkszakkörnek, bábszakkörnek,
színjátszóknak, énekkarosoknak adott helyet, az itt
készült terítőket, párnákat, kötőket, blúzokat gyakorta kiállították... Mindez – ami az itteniek szerint
elsősorban Hegyes István helyi tanítónak volt köszönhető – elmúlt, amiként a kultúrház neve is feledésbe merült, s csak három éve, az első ízben csupa
független tagból álló képviselő-testület, élén az úgyszintén független Domokos István polgármester irányításával kezdődött el ismét valami a kultúrházban,
amelyet a ﬁatalok rendre „megtöltenek”, amelynek
udvarán zenét hallgatnak, lábtengóznak, vagy éppen az önkormányzati segítséggel épített kemencében pizzát sütnek, s amelynek kisterme újra könyvtár, nagyterme pedig bálok színhelye.
A ferencszállási képviselő-testület nemrégiben
döntött a kultúrház felújításáról, pályázat útján forrást nyert ehhez a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanácstól, majd 10 százaléknyi önerő ellenében 16
millió 300 ezer forint területi- és régiófejlesztési céltámogatásban részesült.
Minderről a makói önkormányzat sajtósa e-mailen
tájékoztatta lapunkat.
Ennek ellenére nem tartjuk elképzelhetetlennek,
hogy a felújítás után a hagymabálból zabhegyezők
bálja lesz.
A kultúrház pedig talán visszakapja Petőﬁ Sándor
nevét, esetleg a megújult kukutyini épületet az egykori helybéli tanítóról, Hegyes Istvánról nevezik el.
A Települési Önkormányzatok
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Ipari óriáspark és logisztikai központ létesül Szegeden
A jövő év végére csaknem egymilliárd
forintos beruházással elkészül a 45
hektárosra tervezett szegedi logisztikai központ első, 10 hektáros része,
amelynek épített értéke a betelepülők
révén elérheti a 10 milliárd forintot
is. A szerződés értelmében a központ
fejlesztésére létrehozott Prealog Kft.ben 51 százalékos tulajdonrésze lesz
a Masped Rt.-nek, 26 százalékos a szegedi székhelyű Zoll-Platz Kft.-nek,
15,2 százalékos tulajdonrésze a szegedi önkormányzatnak, s résztulajdonos lesz a Duna-Tisza Regionális
Fejlesztési Rt. és a MÁV Rt. is.

Az M5-ös autópályának az év végére elkészülő szegedi bevezető szakaszánál létesítendő logisztikai központ az ország egyik legjobb infrastruktúrával ellátott és legnagyobb
ipari parkja lesz. Az M5-ös és az M43as autópálya mellett fekvő területet
a nyugati elkerülő út köti össze a RoLa terminállal, a repülőtérrel (amint
az ismeretes, mintegy másfélmilliárd
forintos beruházás eredményeként
nemzetközi regionális kereskedelmi
repülőtér is lesz Szegeden) és várhatóan a tiszai kikötővel. Az öt évre szóló szindikátusi szerződés értelmében

az önkormányzat és a vállalkozások
közösen keresnek további befektetőket a központ fejlesztéséhez.
Botka László polgármester az Országos Területfejlesztési Hivatal és
az önkormányzat közötti, 158 millió
forintos fejlesztési támogatásról szóló szerződés aláírásakor elmondta,
hogy az önkormányzat egy további,
600 millió forintos pályázatot nyújt
be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, a megyei önkormányzat pedig idén és jövőre összesen 100
millió forinttal járul hozzá a beruházáshoz.

Megújul és túlnõ a városon Sopron csatornahálózata
Az Európai Unió ISPA alapjának 50
százalékos, a magyar állam 40 százalékos és a soproni önkormányzat
10 százalékos költségvállalásával
megvalósuló, 15,7 millió euró összköltségű Sopron Régió Csatornázási
és Szennyvíztisztítási Program beruházása várhatóan jövőre, az év végéig
befejeződik. Sopron önkormányzata három évvel ezelőtt pályázott sikeresen a helyi szennyvíztisztítási és
csatornázási beruházás európai uni-

ós ISPA-támogatására. A beruházásban részt vevő cégek az Európai Unió
nemzetközi beszerzési szabályai szerint lebonyolított pályázaton 2004ben nyerték el a megbízást. A csatornaépítés kivitelezését a „Gardens of
Sopron”, vagyis a Betonút Rt. és a Délviép Rt. konzorciuma végzi, a szennyvíztisztító telep fejlesztését az Alterra
Kft. valósítja meg. A projekt befejezését követően a soproni csatornahálózat megújul és kibővül a városban

eddig csatornázatlan, valamint a városon kívüli északi és déli területekkel. Sopronon kívül Kópháza, Fertőrákos, Ágfalva, Harka és Sopronkőhida szennyvize is a soproni rendszerbe
kerül majd. A korszerűtlen sopronkőhidai telep megszűnik, a fertőrákosi
szennyvíztisztító telepet pedig kisebb
átalakítás után a jövőben előtisztítóként és kiegyenlítő tározóként működtetik; a kezelt vizet innen vezetik
át a soproni telepre, utótisztításra.

Megépülhet végre az észak-balatoni hulladéktelep
Az ezredforduló óta igencsak kacskaringós utat járt be a 160 Veszprém
megyei települést érintő észak-balatoni regionális környezetbarát hulladékkezelő rendszer fő beruházásának, a maradékhulladékot befogadó korszerű telep megvalósításának
ügye. Az első helyszínt, a Királyszentistván mellettit kétszer is leszavazta
a lakosság, majd az ajkai a képviselő-testület ellenállásán bukott meg,
a veszprémit pedig egy törvénymódosítás nullázta le.
Környezetvédelmi és hatósági
szempontból is alkalmasnak bizonyult – helyi népszavazás is megerősítette – a Szentgál közigazgatási területén lévő földrészlet, ez ellen
azonban a térség másik három településének, Herendnek, Városlődnek
ÖNKORMÁNYZAT

A Települési Önkormányzatok

24 Országos Szövetségének folyóirata

és Csehbányának az önkormányzata
tiltakozott.
Az Európai Unió által is támogatott, mintegy hétmilliárd forint költségű projekt előkészítésére létrejött
konzorcium végül visszatért Királyszentistvánra, illetve a falu határában, a balatonfűzfői Nitrokémia Rt.
korábbi szennyvíziszap-tárolójaként
használt, már nagyrészt kármentesített területre.
A közelmúltban lezajlott az újabb
népszavazás, ahol a támogatók voksa
nagyobb számú volt a nemmel szavazókénál. Tény, hogy a konzorcium
ennek a településnek és a környező
háromnak összesen százmillió forint
fejlesztési támogatást ígért, a lakosság pedig jelentős kedvezményeket
kaphat a hulladékgyűjtési és kezelési

díjból. (Ezt felajánlották a szentgáli
és a vele határos települések önkormányzatainak is.)
A konzorciumnak még számos
teendője van: meg kell újíttatniuk
az előzetes környezeti hatástanulmányt, ismét módosítaniuk kell uniós
pályázatuknak a helyszínre és a műszaki tartalomra vonatkozó részét.
Ráadásul az uniós támogatási elkötelezettség csak abban az esetben marad
fenn, ha a rendszer kivitelezése 2006
januárjának közepéig megkezdődik,
másként az érintett önkormányzatoknak, gyakorlatilag a lakosságnak
kellene viselnie a hatalmas költséget.
Arra egyelőre nincs válasz, hogy jogi
úton visszaszerezhető-e az előző helyszínre fordított sok tízmillió forint.
J. F.

Határmenti együttmûködéssel, három folyó mentén
kerékpáros túraútvonal épülhet Barcs és Mohács között
A Duna mentén kijelölt, s Magyarországon részben kiépült a kerékpárút
az EuroVelo elnevezésű kerékpáros
túraútvonal része, akárcsak a három
folyó (Mura-Dráva-Duna) mentén
húzódó kerékpárút Ausztrián, Szlovénián és Horvátországon áthaladó
szakasza. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a két útvonal összekötését, a hiányzó szakaszok kijelölését célzó, a Duna-Dráva
Nemzeti Parkkal, a Baranya megyei
önkormányzattal, valamint a horvátországi Verőce-Dráva Menti Zsupánsággal és a Kaproncai Turisztikai
Hivatallal közös pályázata sikeresnek bizonyult. A Három folyó kerékpáros túraútvonal létrehozása elnevezésű, a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. koordi-

nálásával, a határmenti régiók szoros együttműködése révén megvalósítandó projekt teljes költségvetése
több mint 57 millió forint, amelyből a
szlovén-magyar-horvát háromoldalú
INTERREG IIIA szomszédsági program keretében pályázaton nyert öszszeg 54 millió 376 ezer forint.
A projekt keretében kijelölik a Barcsot és Mohácsot összekötő, több mint
120 kilométernyi, táblákkal ellátandó
kerékpáros túraútvonalat, a további
magyar és horvát szakaszok kijelölendő túraútvonalának meghatározására pedig megvalósíthatósági tanulmány készül.
A projekt révén lehetőség nyílik
közös termékek és szolgáltatások kifejlesztésére, valamint egy integrált,
határon átnyúló idegenforgalmi kí-

nálat megteremtésére, a Duna-Dráva Nemzeti Park területeinek kulturált bemutatására, a helyi vállalkozók
és önkormányzatok bevonására a termékfejlesztés folyamatába. A projekt
lezárását követő évben legalább kétezer kerékpáros turistára számítanak
a szakértők, akik szerint ez a szám
évente ötszázzal növekedhet.
A túraútvonal-szakaszok kijelölésén túl a projekt egy egységes, a Dráva
két oldalának kerékpár-turisztikai lehetőségeit és kínálatát, valamint a térség nemzetközi turisztikai hálózathoz történő kapcsolódását bemutató
kerékpár-turisztikai marketingstratégia kidolgozását, valamint az ehhez szükséges marketingeszközök
kialakítását, s túravezetők képzését
is tartalmazza.

A kastélymúzeum is bõvül a Balaton-medence városában
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum
A Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele, Vadászati Múzeum és Vasúttörténeti kiállítás létrehozása elnevezésű pályázatával a maga
25 millió forintjához 796 millió forintos uniós támogatást nyert a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében. Az ezt rögzítő szerződés átadásakor dr. Kolber István regionális fej-

lesztésért és felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli miniszter hatalmas előrelépési lehetőségnek nevezte a nyeremény révén megvalósítható fejlesztéseket, a pályázati nyereményt pedig
Kiss Bódog Zoltán, a Zala megyei önkormányzat elnöke, mind Keszthely,
mind a megye számára hasznot hozónak értékelte. Ezen a napon a térség egy, az idegenforgalmi fejleszté-

sek irányultságát szimbolizáló létesítménnyel is gazdagodott; útban a kastélymúzeum felé a keszthelyi városi
strandon a miniszter új, a Balatont
formázó fürdőmedencét avatott. A hét
méter széles és 36 méter hosszú medence kiépítésére a Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatán a maga 37 millió
forintjához 30 millió forintot nyert
a város önkormányzata.

Negyvenegy település több mint százezer lakójának
lesz ihatóbb az ivóvize az Észak-Alföldi Régióban
Minden negyedik magyarországi lakos az európai uniós határértékeknél
magasabb koncentrációjú, minőségrontó vegyületet vagy nyomelemet
tartalmazó ivóvizet kénytelen fogyasztani. Különösen az Észak-Alföldi Régióban magas a víz arzén-, bór-,
ﬂuorid- vagy nitrit-koncentrációja.
Ezért különösen jó hír, hogy e régió
ivóvízminőség-javító projektje Brüszszelben zöld utat kapott. A projekt
Jász–Nagykun–Szolnok, Hajdú–Bihar és Szabolcs–Szatmár–Bereg me-

gye negyvenegy településén 108 ezer
767 lakos ivóvizének minőségjavítására irányul.
A program részeként 25 vízkezelő
rendszer technológiájának korszerűsítését és az érintett vízvezeték-hálózatok megtisztítását végzik majd
el a szakemberek. A felhalmozódott,
arzénban gazdag iszap eltávolítása
és a rossz minőségű azbesztcementből készült vízelosztó vezetékek felújítása, cseréje a másodlagos szenynyezéseket is csökkenti. A projekt tel-

jes költsége 6,4 milliárd forint (25,5
millió euró), amiből az Európai Unió
Kohéziós Alapja 4,8 milliárd forintot,
a magyar költségvetés pedig 960 millió forintot ﬁnanszíroz.
A programban részt vevő önkormányzatok hozzájárulása 10 százalékos, vagyis összesen 640 millió forintra (önkormányzatonként átlagosan 15,6 millió forintra) rúg. A munkálatok a közbeszerzési eljárásokat
követően, az év végén vagy a jövő év
elején megkezdődhetnek.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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mindennapok

A magyar ember szereti a hasát, s a kulináris
örömei csak akkor lehetnek igazán teljesek,
ha jóféle nedűvel öblögeti a torkát. Országszerte népszerűek a gasztronómiai rendezvények. Somogyban felsorolhatatlan e rendezvények sokfélesége. A csokonyavisontai kalácskarnevál,
a mernyei krumplisfesztivál, a segesdi prószaparádé egyaránt
rengeteg érdeklődőt vonz. Kadarkúton, Somogy legﬁatalabb
városában szárnyasételekből rendeznek sütő- és főzőversenyt,
s nem maradhat el a magyaratádi pálinkafesztivál, a zamárdi prézliparádé, vagy éppen a balatonboglári-szőlőskislaki
töklámpásfesztivál sem, ahol garantáltan tökéletes tökételeket szolgálnak fel.

a pálinkafesztiváltól
a tökéletes tökételekig
Az egész évet átfogó gasztronómia eseménysorozat – amit
már hetedik alkalommal rendez meg Somogyország –
Frank Dezső, a Somogy megyei önkormányzat nemzetközi és turisztikai főosztályának vezetője szerint sikerre ítéltetett.
– Miért?
– A gyökerekig kell visszanyúlnunk. Az emberiség egyik
legalapvetőbb ösztöne a létfenntartási ösztön; azért, hogy
éljünk, ennünk kell. Jóllehet, ma már nemcsak ezért
eszünk, hanem azért, mert megadatott a lehetőség időben,
anyagiakban, hogy minőségileg magasabb szinten éljük
meg az étkezés élményét. Ezért növekszik folyamatosan
a gasztronómiai rendezvények száma Somogyban is.
– Egyedülálló az országban ez a gazdag gasztronómiai kínálat?
– Tudomásom szerint ilyen szervezett rendezvénysor sehol másutt nincs, hiszen Somogyországban harminchá-
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rom alkalommal kínálnak sajátos élményt a résztvevőknek. Talán nem véletlen, hogy a Különleges asztali örömök
Somogyban című rendezvénysorozatunkat tavaly Az év
turisztikai rendezvénye díjjal tüntette ki a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság.
– Mi adta az ötletet? Nagyszakácsiban, a királyi szakácsok
földjén rendezett verseny?
– Igen. Talán a Királyi szakácsok nyomdokán című verseny a legrégebbi és egyben a leghíresebb, ma már több
tízezer látogatót vonzó rendezvénye Somogynak. A kis
falut kinőtte a szakácsverseny, amelyhez természetesen
számos más szórakoztató program is társul. A másik
legrégebbi rendezvény a mesztegnyői rétesfesztivál, amit
ugyancsak levédettünk, de említhetném a nagyatádi palacsintáskirály-választást is. Ez sem arról szól, hogy felállítjuk a sátrakat és elkezdünk sütni-főzni. Egy összetett verseny része a fesztivál, amelyen megmérettetnek
a versenyzők, hiszen adott időre minél több palacsintát
kell elkészíteni. Vizsgáljuk a palacsinta állagát, az ízét,
és az is szempont, ki tudja magasabbra feldobni, s persze
elkapni a serpenyővel.
– Mekkora tömeget vonzanak ezek a rendezvények?
– Tavaly tizennyolc helyszínen vártuk a közönséget,
és több mint hetvenezer látogatót regisztráltunk.
– Milyen forrásból teremtik elő a rendezvények költségét?
– Egy része saját erő, ami kiegészül pályázati pénzekkel
és szponzori támogatásokkal. Bizonyos rendezvényeknél
a belépőjegyekből és az ételárusításokból bevétel is származik. A házigazda településekkel előkészített és lebonyolított harminchárom rendezvény költségvetése nyolcvannyolcmillió forint.
– Ez nyilván nem éttermi, hanem tábori körülményeket
tesz lehetővé...
– A körülmények valóban minimalizáltak, ám ilyenkor az együttlét öröme a legfontosabb. A legalapvetőbb
egészségügyi előírások betartásával zajlanak a programok
– másként nem is kapnánk rájuk engedélyt –, de különlegesen jó érzés azt látni, hogy a résztvevők elégedettek.
Ecsenyben, ebben a háromszáz lelkes községben is minden évben kígyózik a sor; a falu lakóinak tízszerese, több
mint háromezer ember zarándokol ide, hogy megkóstolja
a nemzetiségi étkeket, a cigánylecsót punyával vagy a sváb
krumpliskolbászt, a horvát sarmát, azaz a töltött káposztát. Említhetem a mesztegnyői példát is, a harcsával töltött
rétest, vagy a Gyurcsány-féle tökös mákos rétest, ami felett
maga a miniszterelnök vállalt védnökséget tavaly, hiszen
kékfestő kendővel a fején, a megyei közgyűlés elnökével
együtt nyújtotta a rétestésztát.
– A gasztronómia rendezvények nem tartoznak a kötelező önkormányzati feladatok körébe. Sokan úgy gondolják,
másra is lehetne ezt a pénzt fordítani.
– A kötelező feladatok ellátásán túl minden önkormányzat
arra törekszik, hogy önként vállalt feladatai között megtalálja azokat, amelyek a lehető legnagyobb réteg számára kínálnak kellemes időtöltést. Egy önkormányzatnak az igazi
minősítését az adja, hogy a kötelező feladatokon felül mit
tud teljesíteni, s hogy azt milyen színvonalon teszi.
Lőrincz Sándor

Szápárnál már termel a szél
Beüzemelése után átadták rendeltetésének a Veszprém megyei Szápár és Csetény község közötti domb tetején épített szélerőművet, amely ideális esetben 5
millió kilowattórás várható éves teljesítményével a Magyarországon működő
hasonló létesítmények között a legnagyobb. A torony 80 méter magas, a tetején levő generátor súlya 60 tonna, a szélkerekek 90 méter átmérőjűek. Kedvező
széljárás esetén, az országos energiahálózatra kapcsolva két és fél ezer háztartás
energiaszükségletét képes kielégíteni. Szápár és Csetény önkormányzatának
ilyen jellegű bevétele pedig megduplázódik. A villamosenergia-törvény nyári módosítása az eddiginél kedvezőbb feltételeket teremtett a környezetbarát
áramtermelés segítésére. A törvény végrehajtási kormányrendelete és az átvételről szóló miniszteri rendelet októberre várható. Az új szabályozás szerint az eddigi kilowattonkénti 18,76 forintos éves áramátlagár 23 forintra nő,
ám a termelőknek menetrendet kell készíteniük (amelytől csak kis mértékben
térhetnek el) ahhoz, hogy megvásárolják tereméküket.

Állami támogatásról mondott le
hátrányos helyzetû települések javára
Veszprém és Zirc önkormányzata
Több éves előkészítő munka után
megszületett a Veszprém és térsége
szennyvízelvezetési és -kezelési projekt kohéziós alap pályázata, az Európai Unió Bizottsága azt kedvezően
bírálta el, 2005 februárjában aláírták
a támogatási szerződést. Augusztus
10-én, az országban elsőként, az érintett önkormányzatok polgármesterei
és a projekt műszaki tervezési munkáira kiírt pályázat nyertes cégeinek
vezetői is kézjegyükkel látták el a vállalkozói szerződést. Napjainkban ennek talán nincs igazán nagy hírértéke, Veszprém megyében azonban
több szempontból is nagyjelentőségű
az előirányzott fejlesztés.
Ismeretes, hogy a megye településeinek nagy része nyílt karsztos
területen fekszik, az alatta lévő ivó-

víz minőségű karsztvíz éppen ezért
különösen érzékeny a szennyezésre.
Ráadásul a Balaton is közel van, például Hegyesd környékének öt települése – Hegyesd, Monostorapáti, Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend
– jelenleg csatornázatlan, a rossz minőségű házi tárolókból a szennyvíz
egyrészt leszivárog a karsztvízbe,
másrészt az Eger patakon keresztül
a tóba. Mivel az agglomeráció települései a szigorúbb szennyvíztisztítási
határértékeket meghatározó Balaton
törvény hatálya alá esnek, szükséges
egy új szennyvíztisztító telep megépítése is.
A 80 ezer lakost érintő, csaknem
nyolcmilliárd forintos beruházás 10
százalékos önrésze, az uniós támogatás mellett is nagy teher az önkor-

mányzatok számára: a veszprémi agglomeráció 43,5, a zirci 10,8, a hegyesdi
45,7 százalékkal részesedik a beruházási költségekből. Ezért a társulás
pályázott – eredményesen – az uniós
önerőalap-támogatásra, amely az elszámolható költségek önkormányzati
önrészének több mint felét fedezheti.
Mivel az idei pályázati feltételek jelentős többlettámogatás igénybevételét
teszik lehetővé, Veszprém és Zirc város képviselő-testületeinek döntése
alapján a két önkormányzat lemondott az így elnyert támogatás egy részéről a hátrányos helyzetű települések javára. Ennek a nem mindennapi
gesztusnak is köszönhető, hogy a beruházás 2006 közepén elkezdődhet,
s az ütemterv szerint 2008 júniusában
be is fejeződhet.
(juhász)

Konferencia a települési folyékonyhulladék kezelésének problémáiról

A folyékony hulladékok kezelésének problémáiról tart konferenciát a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 2005. november 16-án
Budapesten, a Benczúr Hotelben (1065 Budapest, Benczúr u. 35.) A települési folyékony hulladékok kezelését a 174/2003.(X. 24.) számú kormányrendelet (A közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti
Megvalósítási Program) szabályozza. A települési önkormányzatok által 2003. január 1-jétől kötelezően ellátandó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése, működtetése (az évi több mint százmillió köbméter szippantott szennyvíz kezelése) sok helyütt megoldhatatlan, de legalábbis roppant nehezen megoldható feladat. Mit lehet, mit kellene tenni? A tanácskozás résztvevői erre a kérdésre kereshetnek közösen választ, illetve tehetnek a megoldásra maguk is javaslatokat. Bővebb információ a konferenciáról a rendező szervezettől kérhető: tel./fax: 350-7271, 350-7274; mobil:
20/946-5465; postacím: 1364.Bp. 4. Pf. 8.; e-mail:kszgysz@axelero.hu
A Települési Önkormányzatok
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Az oktatási tárca honlapján (www.om.hu) olvasható a „7 lépés az igazságos és modern iskolákért“ elnevezésű program.
Eszerint a kistelepülések iskolarendszerének átalakítása elsősorban nem gazdasági kérdés, mert a legfontosabb cél, hogy
azok a diákok, akik alacsony lélekszámú településen élnek,
ugyanolyan színvonalú oktatásban részesüljenek, mint a nagyobb városokban élő társaik. A program a többcélú kistérségi társulások keretei között
ösztönzi az iskolabusz-rendszer létrehozását, a többfunkciós buszhálózat
kialakítását. Kétségtelen, hogy a kormány jelenleg is támogatja az iskolabusz-vásárlásokat, s e sorok írójának közvetlenül a kormány hivatalba lépése után volt alkalma egy interjú keretében az erre vonatkozó miniszteri ígéretet „kicsikarni”. Ám azóta kiderült, hogy némelyik, jobbára az iskolabusz
használatára rászoruló önkormányzatnak a jármű üzemeltetésére sincsen
pénze. A többfunkciós buszhálózat kialakításának programját jogszabály
nélkül valószínűleg nem lehet megvalósítani. Pedig jó program. De ma már
a pokol felé vezető út is jó programokkal van kikövezve.
(aczél)

HÍRSZÓRÓ
 Intézményi társulást szüntetett
meg, s hozott létre rendkívüli ülésén
a Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesteri Tanácsa. A Kövegy
és Királyhegyes önkormányzatainak
társulását azért voltak kénytelenek
megszüntetni, mert kevés volt a gyerek, s így a közös óvoda nem felelt
meg a közoktatási intézményi feladatellátásra vonatkozó átlaglétszám-feltételeknek. Kövegy önkormányzata
a megoldást a csanádpalotai nagyközség önkormányzatával való együttműködésben találta meg, így 2005.
szeptember 1-jétől a Kövegy-Csanádpalota intézményi társulás látja
el a helyi óvodai nevelési feladatokat:
a mindössze öt kövegyi óvodást a csanádpalotai óvoda fogadta be.
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 A helyi adóztatás továbbfejlesztésére vonatkozó igen részletes, szakértők által készített előterjesztést vitattak meg a nyári szünet utáni ülésükön,
augusztus 24-én a TÖOSZ kibővített
elnökségének tagjai. Az elnökség a vitában elhangzottak figyelembevételével fogadta el a pénzügyminiszternek
továbbítandó javaslatcsomagot.

 A börgöndi légikikötő, az Alba
Airport fejlesztési szerződését írta
alá a repülőtér területét birtokló Székesfehérvár és Aba nagyközség polgármestere, valamint a repülőtér fejlesztésébe bekapcsolódott részvénytársaság társtulajdonosa. A szerződés szövege arra utal, hogy Ferihegy
alternatív megoldása is kíván lenni
Börgönd. A teljes beruházás elérheti
a 15 milliárd forintot.
 Nemzetközi együttműködéssel
és uniós támogatással a budapesti Erzsébetváros önkormányzata 2008-ra
az Európai Unió által kötelezővé tett
rehabilitációs modell kidolgozásában
vesz részt. Együttműködő partnerei
az olaszországi Treviso és Pordenone
régiója, a Bocconi Egyetem, Németországból Stuttgart és Lipcse önkormányzata, Lengyelországból a krakkói egyetem, valamint Krakkó város
önkormányzata.
 Bekötőút felújításához nyert a Regionális Operatív Program keretében,
az Európai Unió társfinanszírozásában 81 millió forint vissza nem térítendő támogatást a Heves megyei
Bodony önkormányzata. A hátrányos
helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása elnevezésű pályázaton elnyert támogatásról szóló szerződést dr. Kolber István regionális
fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter és Borsos László, a község polgármestere
írta alá.

Uniós pénzt kap a TÖOSZ
Európai uniós támogatásra válik jogosulttá 2005. szeptember végétől a TÖOSZ,
amely a 2005 júliusában jóváhagyott Interreg III.B. támogatású C2ENET közép-kelet-európai környezetvédelemi hálózat egyik partnere. A főpartner
Vsetín cseh város önkormányzata mellett önálló partner még a Cseh Önkormányzatok és Városok Szövetsége, az Osztrák Városok Szövetsége, Szigetszentmiklós önkormányzata, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás,
illetve a romániai Oradea önkormányzata. A projektben a TÖOSZ szerepe
a tagönkormányzatok tájékoztatása (újságban, honlapon, kézikönyvben, előadások formájában).
A pontosan meghatározott teendők forrásigényének negyedét a TÖOSZ,
háromnegyedét az Európai Unió ﬁnanszírozza. Az uniós támogatás összege
19800 euró, az önrész 6600 euró, amelynek jó része költségként elszámolható. A TÖOSZ-nak a projektben való részvétele révén elérhető, hogy a feltárt
problémák megoldásának gyakorlati példái, a környezetvédelmi joganyag harmonizációjával kapcsolatos tapasztalatok az önkormányzatok széles körében
ismertté és hasznosíthatóvá váljanak.

 Levéltárrá alakították át Veszprémben az egykori jutasi altisztképző
iskola, majd szovjet laktanya háromemeletes épületét. A több mint hatezer négyzetméternyi alapterületen
16 ezer iratfolyóméter anyag tárolására van lehetőség, s a jövőre kialakítandó korszerű pápai fióklevéltárral
együtt összesen 22 ezer iratfolyóméter anyagot tudnak majd megfelelően
elhelyezni. A két helyszínű beruházáshoz egymilliárd forintos céltámogatást nyert a Veszprém megyei önkormányzat.
 A város kulcsát vehette át Verkman József kadarkúti polgármester
Lamperth Mónika belügyminisztertől Somogy megye 14. városának avatóünnepségén. Dr. Kolber István területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter a saját keretéből másfél
millió forintot ajánlott fel a főtéren
álló katolikus templom kerítésének
elkészítésére.

 Szakcég kiválasztásához nyújthat
segítséget a települési önkormányzatok számára a Környezetvédelmi tájékoztató 2005 című, 350 oldalas kiadvány, amelyet ingyen juttat el a megrendelőkhöz (csak a postaköltséget
kell kifizetni) a Környezetvédelmi
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége.
(1133 Bp. Hegedűs Gyula u. 68., telefon/fax: 350-7271, 350-7274, e-mail:
kszgysz@axelero.hu, postafiókcím:
1364 Budapest 4. Pf. 8., mobilszám:
06/20/ 9465-465.)
 Tizennégy borlovagrend képviselői vettek részt a szőlő és bor nemzetközi városa, Balatonfüred idei szüreti fesztiválján. A szüreti felvonulás
résztvevőit a vásárcsarnok mögött felállított jókora borsátorban dr. Bóka
István országgyűlési képviselő, a város polgármestere köszöntötte, tisztelgett a szőlészeknek, s köszönte meg
a borászoknak a fürtökből nemes italt
készítő művészi tevékenységét.

 A Közkincs-program keretében
185 kistelepülés önkormányzata jut
húsz éves futamidejű, összesen 2,7
milliárd forintnyi kedvezményes hitelhez, amelyet könyvtár, művelődési ház, múzeum, tájház, népművészeti
alkotóház felújítására fordíthat, illetve amelyből kulturális célokat szolgáló új épületet hozhat létre. Egy települési önkormányzat legfeljebb húsz
millió forint hitelt vehet fel. A hátrányos helyzetű önkormányzatok esetében a kulturális tárca átvállalja – lélekszámtól függően – a tőketörlesztés
negyedét vagy felét, s fizeti a kamatokat.
 Nem rászorultság alapján, hanem egységesen támogatja Makó önkormányzata a beiskolázást. A helyi gyerekek közül, csakúgy mint tavaly, az általános iskola valamenynyi elsőosztályos tanulója háromezer
forint, minden ötödik osztályos tanulója négyezer forint; a középfokú
oktatási intézmény minden kilencedik osztályos tanulója ötezer forint
beiskolázási támogatásban részesül.
A képviselő-testület idén bővítette
az ellátásban részesülők körét, ebben
az évben az általános iskola második
osztályos tanulói is kapnak kétezer
forint támogatást.
 Borászok, termelők, szolgáltatók
és önkormányzatok újabb borútat
szerveztek Baranyában, a Pécs-Mecsekit. Székhelye a pécsi Tourinform
iroda, emellett Szigetváron és Mecseknádasdon működtet borturisztikai információs részleget. Választott
vezető testületének első embere Gonda Tibor pécsi alpolgármester, a DélDunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, az elnökségben
az egyes kistérségeket Paizs József,
Szigetvár, dr. Wekler Ferenc, Mecseknádasd polgármestere alelnökként,
Mátis István, Bükkösd polgármestere
elnökségi tagként képviseli.
 A Balaton vízszintje – amely jelenleg mintegy húsz centiméterrel haladja meg a sokévi átlagot – tovább
emelkedik az elkövetkező hónapokban, ezért az ősz folyamán szükség
lesz a zsilip hosszabb ideig tartó felengedésére. Ekkor várhatóan annyi
víz lesz a Sió-csatornában, hogy öt
év után először újra hajók közlekedhetnek rajta.
A Települési Önkormányzatok
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 Sportöltözőt avattak a Zala megyei, alig háromszáz lakosú Kilimán
szabadidőparkjában. Bársony Károly
polgármester ünnepi beszédében elmondta, hogy tavaly, a helyi képviselő-testület a sportminisztériumhoz
az Interneten benyújtott pályázatában
az önrész mellett élőmunkát is vállalt
a lakosság nevében, s bebizonyosodott, hogy jó okkal tette. Az uniós
szabványnak megfelelő, korszerű öltöző megvalósítását a megyei területfejlesztési tanács is segítette.
 Saját ivóvizük lehet már ezen a télen a mányi Háromrózsa-major, valamint az etyeki Dávid-major lakóinak. Mindkét helyen október végére elkészül az ivóvizes kút, ahonnan
a víz (a lakosok költségén) az egyes
házakba vezethető. A kutak létesítéséhez a mányi önkormányzat 8,5
millió, az etyeki 4,9 millió forintot
nyert a területfejlesztési tanács pályázatán, amely összegeket a mányiaknak 4 millió, az etyekieknek 2,1 millió
forinttal kell kiegészítenük. Az etyeki
önerő megteremtéséhez másfélmillió
forinttal járul hozzá a Herceghalmi
Kísérleti Gazdaság tulajdonosa.

Forgalmat lassít Balatongyörök
Sebességmérő készüléket állíttatott a 71-es főút balatongyöröki, rendkívül
balesetveszélyes szakaszán a helyi önkormányzat. A Balaton Fejlesztési Tanács 87 százalékos támogatásával összesen 1,1 millió forint ráfordításával
üzembe helyezett készülék részint méri, rögzíti a mellette elhaladó járművek
sebességét, s feldolgozza az értékeket, részint egyfajta forgalmi statisztikát is
készít. A berendezés láttán az autósok lassítanak, s ezáltal csökken a balesetveszély. A megoldás azonban László Tibor polgármester szerint korántsem
tökéletes, az önkormányzat körforgalom kialakítására pályázna, ha lehetne. Mindemellett a fő gond megmarad: a teherforgalom által tönkretett főút
egyfolytában zsúfolt, nem bírja el a 84-es útról érkező járművek terhelését.
Mivel az autópálya-építés ezt a térséget elkerüli, a 71-es főút Balaton-parti
szakaszát kellene – térségi összefogással és állami segítséggel talán lehetne is
– többsávosra bővíteni.

Földben marad a toronyi lignit
Egy ma már felszámolás alatt álló salgótarjáni cég, nevezetesen a Nógrádszén Kft. a toronyi lignitvagyon kitermelésének szándékával annak idején
kutatófúrásokra kért engedélyt a veszprémi bányakapitányságtól. A lignitvagyon felett élő lakosok önkormányzatai ez ellen tiltakoztak. A négy éve
kezdődött közigazgatási eljárás 2002-ben a megyei bíróságon folytatódott,
majd a Legfelsőbb Bíróság elé került. A testület hatályon kívül helyezte a megyei bíróság ítéletét, és új eljárásra utasította a Veszprém Megyei Bíróságot,
amely a napokban úgy ítélkezett, hogy a kutatófúrási engedély kérelmét ismét a bányakapitányságnak kell elbírálnia, ám építéshatósági engedélyt kell
kérni rá, tehát az érintett önkormányzatok, mint szakhatóságok álláspontját újból ki kell kérnie a bányakapitányságnak a kutatófúrás engedélyezéséről szóló döntés előtt. Az önkormányzatok három évvel ezelőtt időt akartak
nyerni a helyi településrendezési tervek elkészítésére. Ezek azóta elkészültek,
és kategorikusan megtiltják a bányászatot, tehát már van mire hivatkozniuk
a jegyzőknek az elutasító határozat indoklásában. Elkészült a megyei rendezési terv is, s amennyiben azt a közgyűlés elfogadja, a lignitvagyont rejtő terület tájvédelmi körzet lesz. Ami egyfajta garancia arra, hogy a toronyi lignitvagyon a földben marad.

Apja örökébe választották

1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Tel./fax: 342-3906
Boltjaink:
V. Szent István krt. 5. - Tel.:331-4548
VII. Klauzál tér 16. - Tel.: 342-3906
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A Rába-vidék egyik kicsiny, másfélszáz lelkes zsáktelepülésén, a polgármester
Doncsecz Károly halála miatt tartott minapi időközi választáson, az elhunyt
faluvezető 30 éves ﬁát, Doncsecz András településmérnököt tették meg Kétvölgy község első emberének. A nőtlen ﬁatalembernek a megválasztása után
is a szentgotthárdi polgármesteri hivatal a munkahelye, ahol műszaki ügyintézőként dolgozik, a polgármesteri teendőket szabadidejében látja el. Apjától is tudja, hogy a település egyetlen középülete, a kultúrház rendbetételére
mintegy harmincmillió forintot kellene költeni, ez az összeg azonban az önkormányzat évi költségvetésének a másfélszerese. A tető beázik, azt mindenképp javítani kell, hogy a meghatározott napokon itt rendelő orvos elláthassa
a jobbára idős helybélieket. Ha pedig a tetőteret beépítenék, lenne helye a helyi szlovén kisebbségi önkormányzatnak, amelynek egy erdőn át viszonylag
közeli, ám közúton harminc kilométernyire lévő településen van az irodája.
A falu egyébként a vend nemzetiség központja, két, korábban önálló község,
Permise és Ritkaháza egyesítésével jött létre, szlovén és vend lakói ma is Verica-Ritkarovicának, illetve Virica-Ritkarovcának nevezik.

A NOVA típusú utasváró nevében
és megjelenésében új, de az igényes
kivitelezésben, a korrekt
felületvédelemben a régi.
A 6,2 m² lefedettségű utasváró
ára is önmagáért beszél:
259 000 Ft/db + áfa + fuvar
+ igény esetén szerelés.
További felvilágosítás: ALMA-REND Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út
Tel./fax: 62/245-368, 245-090
Internet: www.alma-rend.hu
E-mail: alma-rend@vnet.hu

Egy tisztább jövőért

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

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

BÁTONY–METALL

Ipari és Kereskedelmi Kft.

3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.
Tel.: 32/ 553-160, 32/553-162
Tel./fax: 32/353-274
E-mail: batonymetall@mail.globonet.hu
Web: www.batony-metall.hu
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Esztétikus térkôburkolatok a
városok legkülönbözôbb pontjain.
Az utóbbi években számottevôen megugrott
a településeken a fejlesztések kapcsán
megvalósult térkövezett felületek nagysága.
A térkô lerakása egyszerû, gyors, az
idôjárás viszontagságait kiválóan viseli,
így karbantartásra alig van szükség.
Hosszú éveken át a városkép része marad
az esztétikus felület. Buszmegállók,
kerékpárutak, játszóterek, szabadidôparkok,
parkolók, parkok, terek látványát emeli
egy-egy jól megtervezett, felület.
A térköveket számos színben és formában,
illetve a térkövezéshez szükséges kiegészítôket (pl. szegélykô, sarokelem, folyóka,
stb.) kínálja a KK Kavics Beton Kft.

1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
Tel.: 483-3550, Fax: 483-3545
E-mail: info@kavicsbeton.hu
www.kavicsbeton.hu

Megújuló Budaörs
Budaörsön, a Patkó utca és Szabadság út közötti
lakótelep parkolóinak és rekreációs parkjának
tervezésekor az épített környezethez illeszkedő
korszerű utcabútor család kialakítása volt a legfontosabb szempont. A fejlesztési munkákban
a Tungsram Schréder Rt. (a miskolci utcabútorkiállítás 2003. és 2005. évi szakmai első helyezettje) munkatársai vettek részt. Az egységes arculat mellett a városvezetés igényelte, hogy a világító berendezések ne a szokványos acél vagy
öntöttvas anyagokból készüljenek.

A tervezett 0,8 m-es Antea parkvilágító,
a 3,5 m-es Flóra típusú sétányvilágító és 6 m-es
fénypontmagasságú Mythos típusú útvilágító
kandeláberek anyaga tömbösített borovi fenyő.
(Az oszlopok szabadalmilag védett gyártási
technológiával készültek.) A modern vonalú IP
66 Sealsafe védettségű lámpatestek (Alura, Hestia) fa-fém kombinációjú tartószerkezeteinek
esztétikai hatása újszerű.
A világítóberendezésekhez egyedi padok,
hulladékgyűjtők, pergolák illeszkednek, új
a sakkasztal és forgalomterelő oszlop is. Az új
tér teljes utcabútorzata a Tungsram-Schréder
Rt. pilisszentiváni telephelyén készült, ahol korszerű felületkezelési rendszerek alkalmazása

révén tették időjárásállóvá a fémfelületek mellett a fából készült szerkezeti elemeket.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás
nyertese, a DEBMÚT Rt. jó munkát végzett,
s annak ellenére, hogy a feszes határidőt az esős
időjárás miatt nem tudta tartani, augusztusban
az ott lakók elégedetten vették birtokba a megújult parkot, s szeptember elején a város vezetőitől ehhez hasonló fejlesztéseket igényeltek
a budaörsiek.
Véleményem szerint a környezetrendezési
munka eredményeként kialakult új pihenőpark az örökül kapott rideg lakótelepi környezet komfortossá tételének szép példája.
Németi András

Tungsram-Schréder
Világítási Berendezések Rt.
2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel.: 26/568-000
Fax: 26/568-001
E-mail: tus@schreder.hu
www.schreder.hu
www.kandelaber.com
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