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A tizenegyezer lakosú Csorna önkormányzatának idei 
működési hiánya 150 millió forint, de a rászorulók támo-
gatására 50 millió forintot különített el a képviselőtestület. 
A csornai csak része lapunk 19–25. oldalán közölt, nagy-
városi, kisvárosi és községi önkormányzatok 2006. évi 
költségvetéséről készített összeállításunknak.

Oltárkép a Magyar Nemzeti Galériá-
ban: Szent Márton egy szegény ember-
nek ajándékozza fél köpenyét. Szent-
jükhöz hasonlatosan a szegények gyá-
molítójaként tisztelték a szombathe-
lyiek néhai polgármesterüket, akinek 
az önkormányzat a minap síremléket 
állított (12. oldal)

Huszonhat éve 
településvezető Aszódon 
Bagyin József, 
a TÖOSZ társelnöke. 
Igen nehezen lehetett elérni, 
hogy magas kitüntetését 
Aszód város 
jubileumi ünnepségen, 
övéi körében vehesse át. 
A mostani az utolsó 
polgármesteri ciklusa, 
úgy döntött: abbahagyja. 
(4–6. oldal)
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Nehéz hozzászokni a gondolathoz, hogy a TÖOSZ viszonylag gyakori kibő-
vített elnökségi ülésein szívemhez nőtt emberek a szövetség legközelebbi kül-
döttgyűlése után nem lesznek e szervezet tisztségviselői, s legfeljebb egyenként, 
jóval ritkábban találkozhatok majd velük. Van köztük, aki a maga helybéli 
választóival ötödszörre is megméretteti magát, de a TÖOSZ-ban újbóli pol-

gármesterré választása esetén se vállal többé vezető tisztséget: ez már sok neki. A legtöbb tá-
vozó azonban nyugdíjba készül. Nem azért, mintha elfáradt volna, nem azért, mintha attól 
tartana, hogy polgármesterjelöltként nem rá szavazna a többség, s nem is a polgármesterek 
kedvezményes nyugdíjazási lehetősége vonzza (olyan nagyon). Azt azonban biztosan tudom, 
hogy például Bagyin Józsefet nem a településvezetői kudarcok esetleges gyarapodása kész-
teti (polgár)mestersége feladására.

Bagyin József ama választott telepü-
lésvezetők közé tartozik, akik számá-
ra a polgármesterség általuk is válasz-
tott mesterség (de inkább hivatás). 

Arra a kérdésemre, hogy telepü-
lésvezetőként mi volt a legnagyobb 
kudarca, alaposan megfontolta a vá-
laszt. Egyébként is kevés szavú ember, 
ezért, amit mond, annak súlya van. És 
azt válaszolta, hogy a huszonhat év 
alatt, amióta Aszód vezetője, az volt 
a legnagyobb kudarca, hogy a telepü-
lésén építtetett két sportcsarnok egyi-
két se sikerült nagyobbra varázsol-
nia. Akkorára, hogy elférjen benne 
egy hússzor negyven méteres játék-
tér, meg két-háromszáz néző. Ebben 
a válaszban benne van, ami őt talán 
a legjobban jellemzi, hogy tudniillik 
távol áll tőle az álmodozás, mindig 
elérhető célokat tűz maga elé, s rend-
re eléri, megvalósítja e célokat. Fe-
dett, nézőteres játékhelyet teremteni 
az aszódiaknak nyilván nem álom, 
hanem elérhető cél volt a számára, 
csakis ezért élhette meg a legnagyobb 
kudarcként, hogy ebbe beletörött a 
bicskája. Ebbe és nem másba. Ami 
– Aszód reneszánszának ismeretében 
– egyszersmind azt is jelenti, hogy 
sikeres polgármesternek mondhat-
ja magát.

Bagyin József 1990 óta tagja a TÖOSZ 
elnökségének, 1999 óta a TÖOSZ társ-
elnöke. Az elnökségi üléseken ritkán és 
mindig röviden beszél, s ha van mon-
danivalója, a megszavazott határoza-
tok jobbára az álláspontját tükrözik. 
Ha nem szól hozzá valamelyik elő-
terjesztéshez, akkor nem feltétlenül. 
Ilyenkor is egyetért, persze az előter-
jesztés tartalmával (különben szólna), 
de esetleg nem hisz abban, hogy az elő-
terjesztett javaslat eredményes lehet. 

Mindenestre vannak megjegyzései, 
amelyek erre utalnak. 

Amelyek az ülésről készített emlé-
keztetőkből általában kimaradnak. 

Nemrégiben, amikor a TÖOSZ el-
nöksége sokadszor kísérelte meg a par-
lamenti pártokkal elfogadtatni az or-
szággyűlési és az önkormányzati vá-
lasztások időbeni különválasztását, 
a vitában hallgatott, de az ezt szorgal-
mazó határozatot ő is megszavazta. 
Aztán megjegyezte, hogy a TÖOSZ 
javaslatának akkor lenne foganatja, ha 
a választások „elcsúsztatása” céljából 
nem az önkormányzatok, hanem a par-
lamenti képviselők mandátumának 
meghosszabbítását indítványozná.

A legutóbbi, kibővített elnökségi 
ülésen is volt egy emlékezetes meg-
jegyzése. Miután az Állami Számve-

vőszék meghívott előadója egyebek 
között azokról a szabálytalanságokról 
beszélt, amelyeket az önkormányzatok 
az egyes pályázatokhoz szükséges ön-
rész előteremtéséért elkövetnek, s ez 
által részint drágábbá teszik a szük-
ségesnél az adott beruházást, részint 
a nekik „kölcsönző” vállalkozó extra-
profitját növelik. Erre mondta a Ba-
gyin Jóska: hogy ez ne így legyen, ah-
hoz a pártok finanszírozását kellene 
megoldani.

Nahát ez se került a jegyzőkönyvbe.
Igen, Bagyin Jóskában van kese-

rűség. Igen, „nem így képzelte a ren-
det”, nem ilyennek a demokráciát, 
mégsem ez az oka, hogy abbahagyja 
a mestersége gyakorlását. Sok sike-
res harcnak volt részese. Akkor vál-
lalt tisztséget a TÖOSZ ideiglenes 
elnökségében, amikor dörgött az ég, 
amikor sokan azt hitték, hogy ez el-
ső szabadon választott kormány által 
megszűntnek nyilvánított, első hazai, 
a települési érdekek érvényesítésért 
létrejött szervezetet valóban meg le-
het semmisíteni.
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Érdemes feleleveníteni az akkor tör-
téntek néhány momentumát.

A Tanácsi Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége elnökségének tanács-
elnök tagjai az első önkormányzati 
választások előtt a rájuk ruházott jo-
gok gyakorlására azért hatalmazták 
fel a TÖOSZ Köllner Ferenc által ve-
zetett titkárságát, hogy a választások 
után jogszerűen összehívhatók legye-
nek a szövetség polgármesterré válasz-
tott tisztségviselői. Az önkormányza-
ti választások első fordulója főként 
a kormánypártoknak, de az ellenzéki 
pártoknak is csalódást okozott. Az ok-
tóber 14-ei második forduló után pe-
dig a többségében nem pártszínű, füg-
getlenek által uralt helyi önkormány-
zati testületek kisajátításáért azonnal 
megkezdődött a harc. Ebben ugyan 
a TÖOSZ győzött (megmaradt), de 
a kisajátítási küzdelem egyszersmind 
az önkormányzati érdekérvényesítés 
erejét megosztó, minden helyi önkor-
mányzatot máig hatóan sújtó ered-
ményre vezetett. Amikor nyilvánvaló-
vá vált, hogy az új végrehajtó hatalom 
saját önkormányzati szövetséggel szán-
dékozik a TÖOSZ-t felváltani, s hogy 
az ellenzéki pártok e szándék megvaló-
sítását ugyancsak új szövetségek szer-
vezésével próbálják megakadályozni, 
a polgármesterré választott elnökségi 
tagok a támadások kereszttüzébe ke-
rült titkárságtól visszavonták a ráruhá-
zott elnökségi jogokat, s a rendszervál-
tozás utáni első közgyűlésig ideiglenes 
elnökséget választottak. Nos, ebben az 
ideiglenes elnökségben vállalt először 
(1990. november 23-án) vezetői funk-
ciót Aszód polgármestere. Vélhetően 
azért is, mert elérhető céloknak tar-
totta a TÖOSZ programjában meg-
határozottakat, de bizonyosan azért, 
mert az akkor tízéves településvezetői 
tapasztalatai alapján meggyőződésévé 
vált, hogy a helyi közösségek a maguk 
érdekeit – bármelyik párt kerül hata-

lomra – csakis együtt lehetnek képesek 
érvényesíteni. 

Bagyin József az ügyvezető elnökség 
tagjaként volt a részese annak a döntés-
nek, amelynek lényege, hogy a TÖOSZ 
a többi szövetséghez viszonyított start-
előnyét az első rendszerváltozás utáni 
közgyűlés alapos előkészítése érdeké-
ben adja fel. És ennek a közgyűlésnek 
a résztvevői választották meg először 
elnökségi tagnak a többségük által ép-
pen az előkészítésben vállalt szerepe 
folytán ismert aszódi polgármestert 
1991. január 18-án.

Ez az esztendő azonban Bagyin Jós-
ka számára elsősorban azért emléke-
zetes, mert települése – az ő tízéves 
munkájának eredményeként is – visz-
szanyerte korábbi városi rangját.

Hogy azóta mit tett a városáért, azt 
vázolni sincs elég helyem.

Ehelyett egy vele kapcsolatos emlé-
kemet osztom meg az olvasóval. 

Ami egy másik kérdésemre adott 
válaszán elgondolkodva ötlött fel ben-
nem. 

Ez a kérdés az volt, hogy mennyi-
ben tartja magát sikeres polgármes-
ternek, és miért nem indul az idei ön-
kormányzati választáson. 

A válasza ismertetése előtt felidé-
zem a majdnem tíz éve történteket.

A bentlakásos – úgy emlékszem, 
Dobogókőn, de talán másutt tartott 
– fejtágítóra őt polgármesterként (más 
polgármesterekkel együtt), engem en-
nek az újságnak a szerkesztőjeként 
„íratott be” a TÖOSZ. Ezt a tréninget 
az amerikaiak finanszírozták (a Nem-
zetközi Megye- és Városigazgatási Szö-
vetség, az ICMA, valamint az Egye-
sült Államok Nemzetközi Fejlesztési 
Ügynöksége, az USAID), s együtt szer-
vezték az általuk választott partnerek-

kel (az Államigazgatási Főiskolával és 
a TÖOSZ-szal). A fejtágítónak – amely 
a legjobban működő településigazga-
tási módszerek elterjesztésére irányult 
– csak része volt a kreatív probléma-
megoldás „oktatása”. Az oktatás szót 
azért teszem idézőjelbe, mert ebben a 
„tantárgyban” inkább kísérleti nyulak-
nak éreztük magunkat.

A kísérlet izgalmas játéknak indult, 
de drámainak bizonyult.

A játék résztvevőit háromtagú csa-
patokra osztották, s a csapattagok 
szerepeket kaptak, sorsolással. Az „A” 
csapattag volt a tanító, a „B” a tanít-
vány, a „C” az értekelő. Én „C” lettem, 
Bagyin Jóska pedig „A”, de egy másik 
csapatban.

A játékvezető – atlantai egyetemi 
tanár, akit az Újvilág legjobb interak-
tív trénereként mutattak be nekünk 
– legelőbb a „C” játékosokkal külön  
(a többiek tudta nélkül) ismertette a 
feladatukat. Meg kellett figyelnünk egy 
különös ismeretátadási kísérlet min-
den mozzanatát, hogy utóbb értékel-
hessük a kísérlet sikerének, vagy ku-
darcának okait. A társaink által elvég-
zendő feladatról mi többet tudtunk, 
mint ők.

A feladat az volt, hogy a tanár a 
tanítványával egy szabályos T-be-
tűt rakasson össze különféle színű 
és alakú idomokból, de a T-betű ere-
detijét a diák nem láthatta, s a tanár 
sem azt, hogy utasításaira mit tesz a 
tanítványa. A kísérlet első fázisában 
csak a tanár beszélhetett, a második-
ban a diák is. A kísérlet rejtett csap-
dájáról csak az értékelők tudtak, ők 
nem. Azt nem tudták, hogy tanárok 
összeállított, illetve a diákok össze-
állítandó T-betűje idomainak színei 
eltérőek.Havas volt az idei tavasz Aszódon

Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma  1997-es negvalósítása a polgármester egyik nagy célja volt. A legtöbb panaszra az ad okot, 
hogy a dombon lévő intézményhez télen nehéz felkutyagolni. A város jubileumi ünnepsége idejére szerencsére elolvadt a tavaszi hó. 
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Az én csapattársaim pedagógusok 
voltak, a tanár szerepet kapott Bagyin 
Jóska csapattársai polgármesterek.

Nyilvánvalóan előnyben voltunk.
Az én csapatom tanár-játékosa 

módszeresen kezdte a magyarázatot. 
Egy T-betűt kell összeállítanod, mond-
ta. Válaszd ki a legnagyobb darabot, 
ez egy lila, lapos, cakkosan bevágott 
téglalap, ezt tedd magad elé vízszinte-
sen, ez lesz a T-betű tetejének a jobb-
oldala. Megvan?

Nem volt meg. A lila, hiányos tég-
lalap nem volt a legnagyobb, a legna-
gyobb idom pedig nem volt lila. A diák 
aggodalmasan nézett a tanárára. A ta-
nár nem értette, hogy a tanítványa mit 
nem ért. De azért viszonylag nyugod-
tan folytatta: A lila téglalapba ponto-
san beillik a piros háromszög.

Piros háromszög azonban nincsen. 
A diák tehetetlen. A tanár feszült. Ma-
gyaráz, de a színekre koncentrál. A diák 
pánikban, nem stimmel semmi sem.

A kísérlet második fázisa előtt irigy-
kedve konstatáltam, hogy a szomszéd 
asztalon Bagyin tanár úr tanítványa 
előbbre tart.

Az én csapatom diákja, mihelyst 
beszélhetett, azonnal közölte, hogy 
a színekkel van valami baj. Van egy 
háromszögem, mondta, de nem piros. 
Az információ valószínűleg azért nem 
tudatosult az én tanáromban, mert ő is 
látta, hogy lemaradtunk, s ez bosszan-
totta. Ettől kezdve nem értették egy-
mást. A tanár egyre idegesebben ma-
gyarázott, a diák pedig függetlenítette 
magát tőle, mert nem bízott benne.

A kísérlet harmadik fázisában kide-
rült, hogy az általa végül is összeállított, 
kissé ortopéd T-betű nem is hasonlít 
az eredetire. Nagyon haragudtak egy-
másra. Aztán mindketten rám, miután 
értékelőként – hiszen ez volt a tisztem 
– a két pedagógusnak – igaz, némi kéj-
jel – a fejére olvastam a nyilvánvaló pe-
dagógiai hibáikat. Elfeledkeztem arról, 
hogy én is kísérleti nyúl vagyok, amit 
aztán bennem az én hibáimra – például 
az empátia hiányára – rávilágító játék-
vezető tudatosított.

Bagyinéknak sikerült, ami nekünk 
nem. Értékelőjük azt emelte ki, ami-
nek hiányát az én csapatom tanár-ta-
nárának a szemére hánytam. Minden 
idegszálával arra figyelt – mondta pol-
gármester-kollégája Bagyin Jóskáról –, 

amit a tanítványa mondott. Nem ide-
gesítette, hanem igyekezett megérteni, 
hogy miért nem értik meg őt.

Akkor és ott az jutott eszembe, hogy 
könnyű neki, mert edzésben van: pol-
gármesterként az ilyen élethelyzetekhez 
a testületi üléseken hozzászokhatott.

Csakhogy Bagyin Jóska esetében 
ennél többről van szó. 

Hogy mennyiben tartja magát si-
keres polgármesternek, és hogy miért 
nem indul az idei önkormányzati vá-
lasztáson, ez tulajdonképpen két kér-
dés, de egy választ kaptam rájuk.

Ebben a leírt, rövid válaszban saját 
magát dicsérő rész szinte nincsen. 

Azt írta, hogy 1980-ban lett tanács-
elnök egy jövőkép nélküli, közéleti 
depresszióban szenvedő településen, 
amelynek megszűnt a járási székhely 
funkciója, s ahonnan jórészt elköl-
töztek azok az emberek, akik a köz-
élet élesztői voltak. Az akkori telepü-
léshálózat-fejlesztési koncepció olyan 
funkciót szánt a községnek, amely to-
vább mélyítette a közéleti apátiát. Sike-
rült azonban néhány emberrel, akik-
nek fontos volt Aszód, elhitetnie, hogy 
van más lehetőség is, mint keseregni és 
irigykedni a térségközpont szerepük-
ben megerősödött településekre. Meg-
kezdődött egy nehéz munka, aminek 
eredménye volt a városi cím elnyerése 
1991-ben. A további fejlődés és a te-
rületfejlesztés együttes eredményeként 
Aszód kistérségi központ lett, visszake-
rült hozzá a kvázi-járási tevékenység, 
amit a kistérség települési önkormány-
zatai elfogadtak és támogatnak.

A hatezer lelkes Aszód két középis-
kolájában ma ezerötszáznál több diák 
tanul. Az emberek újra szívesen élnek 
itt, van önbizalmuk és erősödött a lo-
kálpatriotizmusuk.

Neki pedig van egy rossz tulajdon-
sága is. Szereti kitűzni a hosszú távon 
megvalósítható célokat. A kitűzött 
két fenti cél megvalósult. A követke-
ző megvalósításához pedig 10–12 év 
kellene. Ennyi ideje nincsen. Sikerült 
viszont olyan partnert találnia egyik 
képviselő-társában (a tizenhat éve 
testületi tag, s nyolc éve alpolgármes-
ter, most 40 éves Kovács Tamásban), 
aki tovább tudja folytatni a munká-
ját. Ezért könnyű a szíve, ezért nem 
indul a 2006. évi önkormányzati vá-
lasztásokon.

Azt nem írta le a Bagyin Jóska, hogy 
miképpen lett a megválasztásakor 24 
éves fiatalember az eltelt tizenhat esz-
tendő leforgása alatt a partnere, majd 
tisztségéből adódóan minden bizony-
nyal a jobb keze. Tőle nem tudhatom 
meg, hogy tanította-e, de másképp 
nem tudhatná a lehetséges utódjának, 
ha nem figyelt volna rá, ha nem figyelt 
volna az ő szavaira is. 

Bagyin Jóska a munkatársaiból me-
ríti az erejét.

Nem tudtam róla, hogy kitüntetik.
Március 14-én a helybéliek a domb-

tetőn emelt gimnázium reprezentatív 
épületében együtt ünnepelték az 1848-
as forradalom és településük várossá 
válásának évfordulóját. Igen szép ünne-
pély volt, sok vendéggel, akik közül pél-
dául Dászkel László, Aszód egyik test-
vérvárosa, Nyárádszereda polgármes-
tere köszöntőjében azt emelte ki, hogy 
az Európai Unióba tartó közösségüket 
minden politikai felhangtól mentesen, 
a szó szoros értelmében önzetlenül se-
gítették az aszódiak. Ezen az ünnepsé-
gen mindazok, akik Aszód városáért és 
Aszód szolgálatáért végzett tevékeny-
ségük alapján az önkormányzat kitün-
tetésében részesültek, a tapsokból és 
a mosolyokból is érzékelhetően a helyi 
közösség által nagyra becsült emberek 
voltak. Hogy miért kapják az elismerést, 
azt Kovács Tamás alpolgármester ol-
vasta fel. Amikor az utolsó névhez ért, 
bejelentette, hogy az addigiaknál hosz-
szabban méltatja a következő kitüntetés 
átvevőjének érdemeit. Megtette. A köz-
társasági elnök által adományozott Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemérem 
átadója, dr. Szabó Imre, a Pest megyei 
közgyűlés elnöke hozzátenni már nem 
igen tudott ehhez a méltatáshoz. Inkább 
megemlítette: a hazai bürokrácia dzsun-
gelében eléggé nehéz volt elérni, hogy 
Bagyin József ezt a kitüntetést a maga 
városának jubileumi ünnepségén, az 
övéi körében vehesse át. 

Bagyin József az őt ünneplőkkel 
szembefordulva nyelte a könnyeit, de 
mert a tapsnak nem akart végeszakad-
ni, leült. Aztán, amikor szóhoz jutha-
tott, felállt, szembefordult a most már 
csendes aszódiakkal, megköszörülte 
a torkát, s annyit mondott: 

Önöknek köszönöm!
És leült megint.

Aczél Gábor
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Az önkormányzati honlapok elismerésére a Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége által alapított E-go díjat egy februári konferencián adta 
át a kategóriák legjobbjainak – dr. Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár és dr. Sík 
Endre, a TÁRKI honlapértékelő kutatócsoportját vezető szociológus társa-
ságában – Molnár Gyula, a TÖOSZ informatikai tanácsnoka, Újbuda pol-

gármestere. Ez az esemény is alapos okot adott volna a tavaly óta újnevű kerület első em-
berével folytatandó beszélgetésre, hiszen Újbudának egyebek között megújult a honlapja is 
(amelyen elérhető a rendeletek adatbázisa, amelyről különféle nyomtatványok is letölthetők, 
s amelynek ügyfélkapuján otthonról lehet „besétálni”). E sorok íróját azonban legelőbb az 
érdekelte, hogy miként lehetett egészséges étkeztetést meghonosítani egy nagyvárosnyi ke-
rület óvodáiban, általános iskoláiban és nyugdíjasházaiban. Ez ugyan Újbuda újdonságai-
nak egyike csupán, de olyan próbálkozás, amely a kerület megújítására irányuló szándék 
emberközpontúságát talán a leginkább tükrözi.

ÚJBUDAI 
ÚJDONSÁGOK 

A Molnár Gyulával  foly tatandó 
rövid beszélgetésre csak többszö-
ri időpont-egyeztetést követően si-
került sort keríteni. Ami a válasz-
tási kampány finisében természe-
tesnek tekinthető, hiszen a polgár-
mester a maga pártjának nem csupán 
az egyik parlamenti képviselője, ha-

nem – legalábbis szerintem – a leg-
hitelesebb frontembere. Fiatal, agi-
lis, és van humora. Továbbá van mi-
re szerénynek lennie. Szerencsésnek 
mondja magát ugyan, amiért akkor 
lett polgármester, amikorra beérett 
a korábbi tíz-tizenkét éves munka 
eredménye, de tagadhatatlanul be-

bizonyította, hogy a polgármeste-
ri és a parlamenti képviselői tiszt-
ség együttes vállalása a kerületének 
hasznára vált. Emellett jó érzékkel 
csoportosítja fontosságuk szerinti 
sorrendbe a megoldandó problémá-
kat. Ami a szemléletéből következik: 
szerinte nem az a probléma, ami őt, 
vagy a hivatalt zavarja, hanem az, 
ami a kerület lakóit irritálja. Az iga-
zi kérdés az, hogy miképpen lehet 
megtudni, mi fáj a leginkább az em-
bereknek. Nemrég egy vele készített 
interjúban igazságos Mátyás királyt 
említette, aki a legenda szerint szá-
mos alkalommal álruhában tett erre 
eredményes kísérletet.

Molnár Gyulának nincs álruhája, 
de amikor csak teheti, személyesen 
igyekszik megismerni szülőkerüle-
te lakóinak gondjait, amiben a mai 
technika is segíti: tudja, hogy a zöld 
számot milyen ügyekben tárcsázzák 
a leginkább. Tudta például, hogy leg-
alább harmincezren (tizenegyezer 
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diák és e diákok szülei) voltak elé-
gedetlenek az iskolai közétkeztetés 
minőségével.

A d iá két kez tetés reformjá ra 
nincs hasonló példa az országban, 
noha az iskolai uzsonna és ebéd 
minősége, jel lege az egészséges 
életmódra való nevelés alapfelté-
tele. Hiába népszerűsítjük ugyanis 
a teljes kiőrlésű gabonából készített 
péksüteményt, ha az iskolában ki-
zárólag fehér (esetleg kőrözöttes) 
kenyeret t ízóraiznak a gyereke-
ink, s hiába próbálkozunk a növé-
nyi olajjal készített, cukor- és liszt-
mentes ételek, a zöldségek és a gyü-
mölcsök fogyasztásának elterjesz-
tésével, ha az iskolában zöldséget, 
gyümölcsöt vajmi ritkán, zsíros 
húst, főtt krumplit sűrűbben, de 
leginkább valamilyen tésztát kap-
nak ebédre, vagy rántástól sűrű fő-
zelékeket kanalaznak. 

A XI. kerületben tavaly már ötöd-
ször mérték fel a 7–18 éves tanulók 
fizikai állapotát. A vizsgálatba be-
vont tizenegyezer diák általános 
fizikai teherbíró képessége mérsé-
keltnek, vagy gyenge közepesnek bi-
zonyult, 40 százalékuk az egészség 
megőrzéséhez szükséges fittséget se 
érte el. Feltételezhető, hogy a gye-
rekek fizikai állapotának romlása 
nem a felmértek sajátossága, hanem 

az egész ország új nemzedékére jel-
lemző. Márpedig a gyenge fizikumú 
gyerek nemcsak a kötélmászásban 
(tornában, emelésben, futásban, ne-
tán úszásban) gyenge, hanem tar-
tósan koncentrálni se képes, tehát 
nehezebben tanul, s másoknál ha-
marabb megbetegszik. A rendszeres 
testmozgás önmagában nem segít 
rajta, nem beszélve arról, hogy egy 
túlsúlyos gyerek a rendszeres test-
mozgást aligha kedveli meg. Az ét-
kezés elhanyagolása világjelenség, a 
fiatalok hamburgerekkel tömik a fe-
jüket. A kulturált, egészséges étke-
zéshez az iskolában lehet (kell) hoz-
zászoktatni őket. De hogyan? 

A közétkeztetést szabályozó mi-
niszteri rendelet csak ajánlásokkal 
él, ráadásul az ajánlott élelmiszerek 
a táplálkozástudományi szakembe-
rek véleménye szerint a szükséges-
nél 25–30 százalékkal kevesebb táp-
anyagot tartalmaznak, mert eredeti 
tápanyag-tartalmuk az utóbbi évti-
zedekben jelentősen csökkent. A köz-
étkeztető szolgáltatók a legolcsóbb 
alapanyagok beszerzésére töreked-
nek azért is, mert az áremelkedések-
ből fakadó többletköltségeiket már 
nemigen tudják az önkormányzatok-
ra, még kevésbé a szülőkre hárítani. 
A szülők pedig elfoglaltabbak annál, 
semhogy gyermekeiknek a gyenge 
ebédet kiegészítendő, tápláló és egész-
séges uzsonnát csomagoljanak, in-
kább, ha tehetik, zsebpénzzel látják el 
őket, ám ezt a pénzt a diákok az isko-
lai büfékben jobbára cukros italokra, 
burgonyasziromra, nápolyira, túrós 
batyura, csokoládéra költik.

Ami az iskolai büféket illeti, Mol-
nár Gyula beismeri, hogy ez ügyben 
még várat magára az áttörés az ő ke-
rületében is. Itt „csak” azt célozták 
meg, hogy a diákok kipróbálhas-
sák, amit a meghívott szakemberek-
től hallanak: az egészséges étrendet. 
Megvizsgálták az alternatív étkezés 
bevezetésének lehetőségét (hogy a di-
ákok, illetve a szüleik választhassa-
nak a hagyományos és a reformebéd 
között), ami azonban részint meg-
különböztette volna a tanulókat, ré-
szint a bevezetése pénzügyi és szerve-
zéstechnikai nehézségekbe ütközött. 
Ezért döntöttek úgy, hogy a kerület 
iskoláiban és óvodáiban lehetőleg 

Az egyik XIII. kerületi óvoda étlapján olvastam ezt a nyilván 
ékezethíjas megnevezést, ami – egy idejáró gyermek édesany-
jának tanúsága szerint – valamilyen cukros üdítőital jelölésé-
re szolgál. Ha nincs ivole, akkor csapvizet isznak a gyerekek. 
Csakúgy, mint a kerület általános iskolásai, akik az uzsonnára 
kapott, disznózsírral megkent, vöröshagymával ízesített fehér 
kenyérre (ha megeszik) csapvíz helyett jobbára otthonról ho-
zott italt fogyasztanak. Ha marad. De nem marad, mert az 
ebéd gyanánt feltálalt – a lányom szerint meghatározhatatlan 
nevű, néhány fagyos, puha sárgarépát úsztató – levest nem 
eszik meg (tehát hiányzik nekik a folyadék), a lisztes főzelé-
kek, vagy a dejós-cukros, esteleg lekváros (nem tápláló, csak 
ideiglenesen laktató) tészták bekebelezése után pedig szomja-
sak. Számukra ritka, de nem feltétlenül öröm, ha az ebédhez 
valamilyen édes, híg szörp az ivole. 

IVO
LE

A gyerekek a levest is megeszik. A reform étkeztetés megvalósítása az önkormányzanak évi százötven millió forintjába kerül.
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minden gyerek egészséges ételt fo-
gyaszthasson. Lehetőleg, mert a ke-
rület 24 iskolája közül csak 18 önkor-
mányzati fenntartású (a többi, gaz-
daságilag önálló intézményben még 
gondolkodnak a reformétrend beve-
zetésén). A döntést motiválta, hogy 
a hagyományos étkeztetés ételhul-
ladékának elszállítása is igen sokba 
került (évi 12,5 millió forintba). Úgy 
pályáztatták meg hát a közétkeztető 
beszállítókat, hogy a pályázat kiírá-
sa előtt tárgyaltak a képviselőikkel: 
hajlandók-e, képesek-e az új követel-
ményeknek megfelelni. Hajlandók 
voltak, s az új közbeszerzési pályázat 
nyertesei képeseknek is bizonyultak 
erre. Egyelőre – hangsúlyozza a pol-
gármester – az önkormányzati fenn-
tartású iskolákban, a húsz óvodában, 
valamint a hat nyugdíjasházban sike-
rült bevezetni (2006. január 3-ától) 
a reformétkeztetést. Ennek jellem-
zője a könnyebben emészthető álla-
ti, s több növényi fehérjét tartalmazó 
ételek kizárólag növényi zsiradékkal 
való készítése, a gyakorta és rend-
szeresen konyhakerti növényekből, 
ritkábban csakis durumtésztából ké-
szült köretek feltálalása, teljes kiőrlé-
sű gabonából készített pékáru, mag-
vas kenyér kínálata, több gyümölcs, 
s gyümölcs alapú desszert, kevesebb 
cukor és só, főzés helyett párolás, rán-
tás helyett sűrítés, roston sütés. Tíz-
óraira, uzsonnára zöldpaprika, para-
dicsom, uborka. Italnak több ásvány-
víz, s több gyümölcsöt, mint cukrot 
tartalmazó üdítők. 

Mindez pénzbe kerül. Több pénz-
be, mint eddig. A jobb minőségű 
alapanyagok gyerekenként, naponta 
85 forinttal drágábbak a korábbiak-
nál. Az ételek készítése, szállítása (ter-
mo-konténerek), a fogadó konyhák 
korszerűsítése, az új étlapszerkesztési 
szempontok érvényesülésének, illet-
ve az alkalmazott konyhatechnoló-
giának magasan képzett diatetikus 
szakemberek általi felügyelete gye-
rekenként, naponta további 35–37 
forinttal növeli az étkeztetési költ-
ségeket. Mivel ezt a többletösszeget 
az önkormányzat a szülőkre nem ter-
helheti, a közétkeztetés tavalyi keretét 
harminc százalékkal kellett az idén 
megfejelnie, ami ebben a kerületben 
évi 150 millió forint. Önmagában je-

lentős summa, de ahhoz mérten nem 
nagy összeg, hogy a kerületben egy, 
hároméves program részeként min-
den iskolai, óvodai, bölcsődei kony-
hát európai uniós normák szerint ala-
kítanak át, vagy hogy 2010-ig vala-
mennyi sportpályát és tornatermet 
korszerűsítik. 

A játszóterek többségével ez már 
megtörtént. Szabványosításuk befe-
jeződött, erre és újak építésére tavaly 
200 millió forintot költöttek. Az uni-
ós szabványoknak megfelelő mintegy 
hatvan játszótér őrzése, ellenőrzése és 
karbantartása is viszi a pénzt.

A kérdés az, hogy miből telik rá. És 
sok minden másra, amiért az itt élő-
ket okkal irigyelhetik a főváros más 
kerületeinek lakói. 

Molnár Gyula ezt nem tartja a ma-
ga érdemének, de magát jó polgár-
mesternek igen, aki szerinte a város-
üzemeltetésben nagyvonalú, a fejlesz-
tésben pedig következetes és lakos-
ságbarát. Két meglepetés érte, miu-
tán megválasztották. Az egyik, hogy 
a kerület korábbi vezetői a hatékony 
városüzemeltetés feladataira, ügyei-
re koncentráltak, s emiatt híján vol-
tak a koncepcióknak. A feladatok és 
ügyek sokasága őrölte fel az erejüket, 
egyszerűen nem volt idejük optimáli-
san sáfárkodni a humán és a pénzügyi 
erőforrásokkal, s nem voltak képesek 
az infrastruktúrát a megváltozott vi-
szonyokhoz igazítani. A másik megle-
petés örömteli volt: a reméltnél jóval 
több erőforrást lelt fel a kerületben. 
Erre építve vált hatékonyabbá a kép-
viselő-testület, amelynek egyébként 
most, a ciklus végén az átvettnél ki-
sebb létszámú a hivatala. A fojtogató 
működési költségek arányát szigorú 
pénzügyi fegyelemmel sikerült 80-ról 
70 százalékra leszorítania, s a „mara-
dékból” többre futja, mint azelőtt. 

Virágkompozícióval díszített lám-
paoszlopokat másutt is láthatunk, ha 
nem is olyan sokat, mint Újbudán, 
de arra nemigen van példa, hogy 
a felelőtlen parkolóktól a parkokat, 
s a járdaszegélyeket vasoszlopok he-
lyett a környezetbe természeteseb-
ben illeszkedő kőtömbökkel védjék. 
Ez a XI. kerületben része volt az útfel-
újítási programnak. Ezen belül a helyi 
önkormányzat a kétszintű közigaz-
gatás egyik nagy hátrányát feledtette 

el az itt lakókkal: a halaszthatatlan 
feladatok elvégzésére – a fővárossal 
való elszámolást későbbre halasztva 
– átcsoportosította forrásait. A be-
jelentéstől számított negyvennyolc 
órás határidőt szabott például magá-
nak a saját útjai és a fővárosi utak ká-
tyúinak eltüntetésére, s maga bonyo-
lította a Bartók Béla út külső, a lakók 
számára elkeserítő állapotú szaka-
szának átépítését. Ezen a szakaszon 
tavaly nyárra 800 méternyi vízvezeté-
ket, 1100 méternyi csatornát újíttatott 
fel, kicseréltette a közlekedési jelző-
berendezéseket, a villamos ugyan-
csak kicserélt sínpárját zajfogó gu-
miágyba helyeztette, új parkolósávot, 
kerékpárutat létesített, a járdák és az 
úttest közötti hatezer négyzetméter-
nyi zöldsáv automata öntözőhálóza-
tot kapott. Mindez két és félmilliárd 
forintot emésztett fel, Budapesten ez 
volt a legnagyobb kerületi beruházás. 
Mindemellett kilenc kisebb utca út-
burkolata is megújult.

A tavaly elfogadott húszéves vá-
rosfejlesztési koncepció a minden 
háztartásba kiküldött, több ezer la-
kó által kitöltött kérdőíven alapult. 
A közlekedés stratégiai átszervezésé-
nek ezért a legfontosabb eleme a belső 
és az átmenő forgalom szétválasztása 
oly módon, hogy az utóbbi elterelőd-
jék a kerület belső területeitől, s csök-
kenjen a lakóövezetek környezeti ter-

Zajfogó gumiágyba fektették a sineket. A külső Bartók Béla út megújítása a főváros 
legnagyobb kerületi beruházása volt.
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helése. Elképzelhető – van ilyen terv 
is –, hogy az 1-es villamos az Etele út 
alatt halad majd. A leendő 4-es met-
rónak, amit évekkel ezelőtt jóval ol-
csóbban lehetett és kellett volna meg-
építeni, a dél-budaiak akkor fognak 
igazán örülni, ha az Etele tér fontos 
állomása, de nem a végállomása lesz. 
A polgármester szerint amint a fúró-
pajzsok megindulnak, akkor kezd-
hetnek forrásokat keresni és lobbizni 
a nyomvonalterv meghosszabbításá-
ért, hogy a végállomás a virágpiacon 
legyen. Ez a mostani és a leendő la-
kóknak is érdeke. 

Mert bár a főváros lakossága fogy, 
a kerületé gyarapodik. Például a most 
közművesítés miatt feltúrt Madárhegy 
lankáin kialakítandó kertvárosba is új 
lakókat várnak, amiképpen beljebb 
– miközben az Infopark egyre inkább 
a hazai informatikai ipar és képzés 
fellegvárává lesz – a lepusztult gyá-
rak helyén emelkedő irodaházak mel-
lett épülő korszerű lakásokba. Alakul 
a sétálóutcákkal, terekkel tarkított, 
kulturális-közösségi intézményeknek, 
mozinak és üzleteknek is helyet adó 
városközpont. A számítások szerint 
az újbudai új lakásokba a következő 
években mintegy tizenötezer új lakó 
költözik. Azért nem több, mert Mol-

nár Gyula szerint a képviselő-testület 
nem engedhette meg, hogy a vállalko-
zók kisebb lakásokat építsenek, mert 
ez által a kerület zsúfoltságát növel-
nék. A főváros e részének viharos fej-
lődésének irányt szabni és általuk kor-
látozni is szükségeltetik. A fővárosi 
korlátozások azonban sok esetben gá-
tolják a fejlesztést, ilyen korlát például 
a beépítéseknél a 30 százaléknyi zöld-
terület kialakításának kötelme. A pol-
gármester az ülésterem fali térképén 
mutatja, hogy Újbudának a fővárosi 
agglomerációval határos részén emiatt 
nem építkeznek a határ túlsó oldalán 
emelt „palotákkal” szemben.

A környezetvédelem a helyben ki-
alakított fejlesztési koncepciónak is 
szerves része. Amely résznek a faül-
tetéstől (hatszáznál több fát ültettek 
el tavaly a kerületben) a parlagfű ir-
tásáig (az önkormányzat több eset-
ben rendőri segítséggel végeztette el 
a kényszerkaszálást, s bírságot is ki-
szabott) felsorolhatatlanul sok alrésze 
van. Például az önkormányzat mint-
egy ezer parkolóhelyet nyer azáltal, 
hogy az elhagyott roncsautókat a hi-
vatal elszállíttatja (és a megbírságolt 
tulajdonossal a szállítási költséget is 
megfizetteti). Vagy hogy a tavaly ta-
vaszi és őszi nagytakarításokból a la-
kók is kivették a részüket: hét ton-
nányi veszélyes, s 1800 köbméternyi 
egyéb hulladéktól szabadították meg 
magukat. Meg hogy az egyéb hulladé-
kot egyre többen már a háztartások-
ban szelektálják, amióta a kerületben 
a befogadásukra alkalmas színes tar-
tályok szigetei is gyarapodnak.

Az újbudai újdonságokat jószerével 
felsorolni sincs elég helyem.

Február közepén itt adták át a Szent 
Imre Kórház új nővérszállóját. A fõ-
városi kórházakban kialakult ápolói 
létszámhiány egyik oka a nővérszál-
lói férőhelyek alacsony száma, ezen 
segít az új létesítmény, amelyben 30 
négyzetméteres lakásokat alakítottak 
ki, amelyek havi tízezer forintért bé-
relhetők. Az apartman-jellegű nővér-
szállói elhelyezést a budapesti lakás-
sal nem rendelkező nővérek kérhetik, 
egy éves időtartamra, amely kétszer 
meghosszabbítható.

Március első hetében itt adták 
át Budapest legnagyobb és legkor-
szerűbb ügyfélszolgálati irodáját 

a megújult polgármesteri hivatalban. 
A duplájára bővített, ezer négyzetmé-
teres (!) iroda kerekesszékkel, baba-
kocsival is könnyen megközelíthető, 
a hagyományos ügyfélszolgálati, ok-
mányirodai munkát és a félfogadást 
internetes időpont-egyeztetés, kor-
szerű ügyfélhívó rendszer gyorsítja. 
A recepción az összes szükséges papír, 
nyomtatvány beszerezhető. A csekke-
ket, illetékeket helyben, az erre a célra 
kialakított postahivatalban lehet be-
fizetni. A gyengébben látókat nagyí-
tó-olvasógép segíti, amellyel az űr-
lapok apróbb betűi is kényelmesen 
olvashatók. A gyerekek játszószobá-
ban tölthetik idejüket, amíg a szü-
leik intézik ügyeiket, az egészen picik 
szükség esetén az erre a célra kiala-
kított pelenkázó helységben tisztába 
tehetők. Az átalakítás időtartama két 
hónap volt csupán, s eközben a tavaly 
átadott két új ügyfélszolgálati irodá-
ban – a Fehérvári úton és a Gazdag-
réten – intézhették ügyeiket a XI. ke-
rület lakói. A bővülő ügyfélszolgálati 
hálózat gyakorlatban tapasztalható 
eleme, hogy az önkormányzat igazga-
tási, hivatali tevékenysége elsősorban 
az ügyintézések időtartamának csök-
kentésére törekvő szolgáltatás.

A tervezett határidőnél vagy száz 
nappal később, de itt adták át már-
cius közepén a Fehérvári úti rendelő-
intézetet. A csúszást a polgármester 
személyes kudarcként élte meg, illetve 
azt, hogy nem mindenkivel sikerült 
megértetnie ennek az ügynek a fon-
tosságát. Az átépítés 900 millió forint-
jába került az önkormányzatnak, ami 
igen nagy összeg, mert a belső felújítás 
emésztette fel, a műemléki homlokzat 
nem változott, s az épület egyes belső 
elemei a műemléki jellegnek megfe-
lelően megmaradtak. Az intézmény 
akadálymentes, légkondicionált, 
a megújuló műszerpark és a modern 
környezet két új szakrendelés beindí-
tását tette lehetővé, így ezen túl a szív-
panaszokkal és a belső elválasztású 
mirigyek megbetegedéseivel küzdő 
páciensek számára is szakszerű ellá-
tást nyújt. Az ötemeletes épület alapte-
rülete 6500 négyzetméter, rendelőjé-
ben reggel 8-tól este 8-ig fogadják a be-
tegeket, így évente 400 ezer vizsgálatot 
végezhetnek, azaz minden kerületi 
lakos kétszer keresheti fel ez idő alatt. Tavaly hatszáznál több fát ültettek Újbudán
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Akkor, amikorra bejelentkezik. Tele-
fonon, s néhány héten belül interneten 
is előjegyeztetheti magát. Vagy a gye-
rekét. Az intézményben a gyerekek 
számára külön bőrgyógyászat, gégé-
szet, ortopédia, sebészet és szemészet 
„működik”. Gyógyászati szakboltok-
nak (fogtechnikai és optikai üzletnek, 
ortopédcipészetnek, gyógyszertárnak 
és gyógyászati segédeszközök boltjá-
nak) is jutott benne hely. 

E legutóbbi átadási ünnepségen 
nem vett részt Molnár Gyula. A kam-
pány miatt vállalta ezt az önkorláto-
zást, amiképpen a kampány miatt nem 
közvetíti a televízió ebben az időszak-
ban a testületi üléseket, amelyeken a 
polgármesternek hivatalánál fogva van 
vezető szerepe.

Nem ő, hanem a képviselő-testület 
tűzte ki célul a korábban nem létező 
kulturális városközpont megtere-
metését Lágymányoson. Amelynek 
egyik oldalán, a Dunán az A38 el-
nevezésű rendezvényhajó már régóta 
ring, a szárazföldi oldalán pedig a 

Tranzit kávézó vonzza az egész or-
szágból a közönséget. Itt állítottak 
emléket Móricz Zsigmondnak, itt 
tervezik a Hadik kávéház megnyitá-
sát, olyan társfunkcióval, amelynek 
révén eltarthatja magát. A Csonka 
János Múzeum helytörténeti mú-
zeum lesz. A Feneketlen tó szabad-
téri színpadát, amit szívesen át-
vettek volna a fővárostól, a főváros 
idén már nem nyitja meg, de mert 
a színpad Újbudán sokak szívügye, 
ezt az utolsó évadot a kerületi önkor-
mányzat finanszírozza meg, a fél év-
századot megélt létesítményt pedig 
egy Tóparti Újbudaparti keretében 
búcsúztatja el, mert a funkcióját a 
Lágymányosi öböl csücskében léte-
sítendő vízi-színpad veszi át.

A Lágymányosi öböl életre kelté-
se maga lesz a csoda. Közpark, hor-
gászhely, a sétányokon szabadidő-lé-
tesítmények sora, több sportpálya, 
vendéglő, kikötő, s az öböl két partját 
összekötő gyalogos híd épül itt gyö-
nyörű környezetben. 

Az újbudai újdonságok közé tar-
tozik a kerület elnevezése. Melyik az 
a tizenegyedik kerület?

Ezt több vidéki rendezvényen kér-
dezték Molnár Gyulától. Nehezen 
tudta meghatározni. Az, amelyikben 
a Gellérthegy van. Meg Kelenföld. 
Meg Lágymányos. Ahol a legtöbb az 
egyetem. Ahol… Hiányérzete támadt. 
Merthogy Budapesten több más ke-
rületnek van saját neve. Kőbányának, 
Angyalföldnek, a Józsefvárosnak, 
a Ferencvárosnak. Miért nincs ne-
ve a főváros legnagyobb kerületének, 
amelyik ha nem tartozna Budapest-
hez, lélekszáma alapján az ország ötö-
dik legnagyobb városa volna. Néhány 
év múltán a negyedik, mert Pécsnek 
legfeljebb hatezerrel több lakosa van. 
Óbuda neve, meg a kerület dinamikus 
fejlődése sugallta az ötletet: legyen ez a 
nagyvárosnyi kerület Újbuda. Tavaly 
május 29-e óta az. A kerület alapításá-
nak 75. évfordulóját tízezernél többen 
ünnepelték a névadással együtt a Mű-
egyetem rakparton. A. G.

A Lágymányosi öböl környékét már nem csúfítják a gyármaradványok, tavaly az öbölt megtisztították a rengeteg építési törmeléktől, a hajóroncsoktól, a képen látható látványterv nyárra megvalósul.
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Szombathelyen, a Szent Márton temetőben avatták 
fel a város hajdani polgármesterének új síremlékét. Uj-
váry Ede 130 éve született Somogyacsádon egy tizenhat 
gyermekes család tizenegyedik gyermekeként. Szombat-
helyre 1899-ben került vármegyei közigazgatási gyakor-
nokként, itt a megyegyűlés aljegyzője, 1900 májusában 
árvaszéki jegyző, 1902-ben főjegyző, tizenkét év múlva 
polgármester-helyettes lett, majd 1930-tól 1941-ig volt 
Szombathely polgármestere. Emellett több társadalmi, 
civil szervezetnek volt tagja, tiszteletbeli elnöke, polgár-
mesterként részt vett a város zenei életében, kereskedel-
mi és ipari kiállításokat szervezett. Közreműködésével 
készült el többek között a Vakok Intézete, a főiskola épü-
lete, a Savaria Filmszínház, a Jáki úti köztemető, a refor-
mátus, a szalézi templom, s több ipari létesítmény: a szö-
vőgyár, a cipőgyár, a lengyár és a közvágóhíd. Dr. Ujváry 
Ede polgármester elevenítette fel Szombathelyen az egy 
Savariában állomásozó római légió tisztjének gyermeke-
ként született Szent Márton emlékét, 1938-ban az általa 
szervezett Szent Márton év keretében ő állíttatta fel Rumi 
Rajki István Szent Márton megkereszteli édesanyját című 
szobrát annál a kútnál, amelynek vizével a legenda szerint 
magát Szent Mártont is megkeresztelték. A polgármestert 
a szombathelyiek – a fél köpenyét egy didergő szegénynek 
ajándékozó Szent Mártonhoz hasonlatosan – a szegények 
gyámolítójaként tisztelték. Síremlékének avatásakor dr. 
Ipkovich György polgármester legendás elődjéről szólva 
azt emelte ki, hogy székfoglaló beszédében elhangzott fo-
gadalmához hűen a város lakóinak fajra, nemre és feleke-
zetre való tekintet nélkül volt a polgármestere, s hőstetté-
nek nevezte, hogy 1941-ben a zsidóellenes törvényekkel 
szembeni tiltakozásul lemondott tisztségéről. A síremléket 
Aigner Géza plébános áldotta meg, majd az avatás résztve-
vői – köztük az Ujváry család képviseletében az unokák, 
továbbá dr. Tömböly Tamás, a Vas Megyei Közigazgatási 
Hivatal vezetője, dr. Feiszt György és Csermelyi András 
alpolgármesterek, dr. Kaczmarski János jegyző – koszo-
rúkat helyeztek el az emlékhelyen.

EGY POLGÁRMESTER 
EMLÉKÉRE

Szent Márton 
egy didergő  
szegénynek 

ajándékozza  
fél köpenyét.  

Ismeretlen festő 
1490 körül  

készített  
oltárképe  
a Magyar  

Nemzeti  
Galériában

Váratlan hirtelenséggel elhunyt Lippai Lajos, Bőcs 
polgármestere. Itt született (1946-ban, Borsod-Gö-
mör vármegyében, Külsőbőcsön), itt járt általános 
iskolába. Miskolcon lett esztergályos szakmunkás, 
majd kohó- és öntőipari technikus, a kohászati mű-
vekben technológus; szerzett egy szakajtónyi képe-

sítést, s így 1970-ben sikerrel pályázta meg a Bőcsön épülő sörgyár 
műszaki ellenőri állását. Szinte szüntelenül tanult, szakmérnök lett, 
majd úgynevezett felsőfokú tervgazdasági beruházó, a sörgyárban 
beruházási, majd beszerzési osztályvezető, 1975-től a Magyar Élel-
miszeripari Tudományos Egyesület Söripari Szakosztályának és 
Magyar Szocialista Munkáspártnak volt a tagja. Tanácstag 1980-tól 
tíz évig volt Bőcsön, ahol a rendszerváltoztatás előtt a tanácselnöki 
tisztséget társadalmi munkában látta el. Az 1990. évi önkormány-
zati választásokon független jelöltként került be a bőcsi képviselő-
testületbe, majd a község társadalmi megbízatású polgármesteré-
vé választották. Az 1994. évi országgyűlési választásokon MSZP-s 
parlamenti képviselő, az 1994. évi önkormányzati választásokon 
Bőcs község polgármestere lett. 
Haláláig mindkét funkciójában eredményesen dolgozott. Buza-
falvi Győző, a TÖOSZ (egyik) idei sajtódíjasa az Észak-Magyar-
ország című napilapban jelentetett meg róla nekrológot. Néhány 
sort idemásolunk belőle.

Mily üres a világ
A gyász perceiben roppant nehéz rendbe raknom tétova gondola-
taimat, mert egy olyan embert akarok felidézni, aki igen közel állt 
hozzám. Ráadásul semmi előjele nem volt annak, hogy Lippai Lajos, 
Bőcs polgármestere búcsú nélkül fog itthagyni bennünket… A hét-
köznapok szürke monotóniájában csak közhelyek jutnak eszünkbe: 
mindannyian veszendők vagyunk, porból vétettünk és porrá le-
szünk. Nekünk, akiket egyelőre még nem szólítottak, marad a fáj-
dalom és a hiányérzet. Bőcs is kiüresedett, a döbbenettől elcsen-
desedett a település… Felbomló és szétesőfélben levő világunkban 
volt egy biztos iránytűje. Azért lehetett közösségteremtő, mert so-
ha nem tévesztette össze a valódit a talmival, és sikerült átragyog-
tatnia az értékeket. Annyiszor halunk meg, ahányszor elveszítünk 
valakit szeretteink közül. Lippai Lajossal egy olyan barátunk ha-
gyott el, aki sokakról gondoskodott. Magunkat is sajnáljuk persze, 
mert elárvultunk: „Sehol se vagy. Mily üres a világ.” Igazából nem 
nagyon örülnél, ha olvasnád e sorokat, mert bár szeretted a sajtót, 
hívő reformátusként mindig volt benned valami visszafogottság. 
Csak értelmes dolgokkal foglalkoztál… Emlékszem, amikor még 
egy sarokszéli kis házikóban működött a hivatal, ahol egymás he-
gyén-hátán jártak át az ügyfelek és a dolgozók. Mégis jó volt oda be-
menni. A mostani modern polgármesteri hivatalba a miniszterek se 
térhetnek be rátartian. Az impozáns faluház, a hajdúszobor is arról 
árulkodik, hogy igyekeztél Bőcsből egy élhető, lakható és szerethe-
tő települést kialakítani. Mennyi teendőd lett volna még, például 
a szociális otthon átadása. Ezért éljük meg nagy csapásként távo-
zásodat, még akkor is, ha népszerűségben szabad csak meghalni 
és nem szenvedve. Legendaként vonulsz be Bőcs történetébe, ami-
re teljes mértékben rá is szolgáltál… 



A TÖOSZ  
sajtódíjasai

A budapesti Művészetek Palotájában látta ven-
dégül a Magyar Sajtó Napja alkalmából rende-
zett ünnepségre és sajtóbeszélgetésre a Települé-
si Önkormányzatok Országos Szövetsége a helyi 
önkormányzatok életéről, működéséről, sikerei-
ről és gondjairól rendszeresen publikáló újságíró-
kat, a szövetséggel kapcsolatban álló sajtómun-
katársakat.

A március 13-ai rendezvényen Dióssy László, 
a TÖOSZ elnöke a vendégeket köszöntő beszé-
dében a helyi önkormányzatok érdekeinek meg-
jelenítésében és az önkormányzati szféra fejlő-
désében is kiemelkedően hasznosnak értékelte 
a sajtó szerepét. A TÖOSZ és az önkormányzatok 
sajtóval való kapcsolatáról szólva e kapcsolatok 
korrektségének szükségességéről beszélt, hoz-
zátéve, hogy a tényszerű tudósítások is jelentős 
mértékben segítik, hatékonyabbá és eredménye-
sebbé teszik az önkormányzati érdekképviseleti 
és érdekérvényesítő munkát.

Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára bemu-
tatta a TÖOSZ új kiadványát, amely a szervezet 
tevékenységét magyar és angol nyelven ismerteti, 
valamint a kiadványhoz mellékelt, az önkormány-
zatisággal összefüggő legfontosabb információ-
kat, elemzéseket és TÖOSZ eddigi módszertani 
kiadványainak szövegét tartalmazó CD-lemezt.

A sajtónapi rendezvény fő „attrakciója” volt 
a TÖOSZ-sajtódíj átadása. A 2000-ben alapított 
díjban azok az újságírók részesülhetnek, akik 
a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük 
érdekében végzett áldozatkész és felelősségteljes 
munkáját a TÖOSZ elnöksége kiemelkedőnek 
ítéli meg. Ez a pénzjutalommal járó díj minden 
évben csak egy személynek adható, ám ezúttal 
két díjazottról határoztak március 7-ei ülésükön 
a döntéshozók. A két javasolt személy egyike 
mellett Kaszai János, Vésztő polgármestere, Bé-
kés megyei tagozatvezető érvelt, a másika mel-
lett Galuska László, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Nyékládháza polgármestere, az elnök-
ség tagja kardoskodott. A salamoni döntést az 
indokolta, hogy tavaly a díjra érdemesnek tar-
tott javasolt jelölt hiányában az elnökség nem 
jutalmazott senkit.

A TÖOSZ 2006. évi sajtódíját ezért az ünnep-
ségen két újságíró: Buzafalvi Győző, az Észak-Ma-
gyarország szerkesztője és Magyari Barna, a Békés 
Megyei Hírlap munkatársa vehette át.

A Kossuth Kiadó könyvajánlata

VADÁSZ JÁNOS: 
KÖZSZOLGÁLATI REFORM
Vadász Jánost ennek az újságnak az olvasói elsősorban szakszervezeti bér-
harcok vezetőjeként ismerik, azok egyikének, akik a 2002. szeptemberi, átla-
gosan 50 százalékos közalkalmazotti bérfejlesztést kicsikarták. Többen tud-
ják róla, hogy 2002 őszétől közszolgálati kormánymegbízottként irányította 
a közszolgálati törvénytervezet előkészítő munkálatait. 

Könyvében arról ír, hogy nem kicsi, olcsó államról kell gondolkodni annak, 
aki az emberek, a társadalom érdekében fejlesztő reformok megvalósítását 
határozza el, hanem ésszerűen szervezett, hatékonyan működtetett rendszer-
ről, amely a köz érdekében dolgozókat is tiszteli, megbecsüli, és munkájukat 
értékén fizeti meg.

A közszolgálat emberi erőforrásainak megújítása – az átfogó közszolgálati 
reformon belül – csaknem 700 ezer közalkalmazottat (például pedagógust, 
egészségügyi, szociális, kulturális dolgozót), köztisztviselőt érint személy 
szerint. A könyv annak bemutatására törekszik, hogy miképpen lehet a köz-
szolgálati foglalkoztatást a közfeladattal összehangolni, ésszerűvé, stabillá, s 
a társadalmi igényekhez alkalmazkodóvá tenni, törölve a „fűnyíró elvű” lét-
számcsökkentések gyakorlatát. A dolog lényege, hogy az új bérrendszer ki-
számíthatóan, a mért és elismert teljesítmények értékelésével, differenciáltan 
nyújtson a jelenleginél magasabb munkajövedelmet. A szociális juttatások 
megújításának vázlata után az új érdekegyeztetés rendszerét, a szakszerve-
zetek, a munkavállalók jogainak bővítését mutatja be a könyv, amely közli a 
közszolgálati jogviszonyról szóló törvénytervezet normaszövegét is. 

A könyv terjedelme 400 oldal – táblázatokkal, ábrákkal, mérete: 175×250 
mm (B/5) –, bolti ára 2980 forint, de húsz százalékkal olcsóbban juthat hozzá, 
aki az alábbi megrendelőlapot kitöltve, a kiadó címére faxon, illetve e-mailen 
elküldi. 

Megrendelés-előjegyzés

A megrendelő neve (számlára):  .....................................................................................................  

..............................�

A megrendelő címe (számlára):  ....................................................................................................

..............................�

Postacíme (ha a csomagot máshova kéri):  ..................................................................................

..............................�  

..............................�

Telefonszáma:  ...�  

  .............................�  

A kapcsolattartó neve: .....................................................................................................................

..............................�

E-mail cím: ........�

☐ A megrendelt kiadványokat postai kézbesítéssel kérem 
(a postaköltséget a megrendelő fizeti)
Fizetés módja:  ☐ utánvét  ☐  átutalás (intézmények, cégek)
..............................�
☐  személyesen veszem át a Kossuth Vevőszolgálatnál: Toldy Ferenc Könyvesbolt, 1011 
Budapest, Fő u. 40. (fizetés módja készpénz vagy bankkártya). 
KOSSUTH KIADÓ ZRT. 1327 Budapest, Pf.: 55 • Telefon/fax: 370-0609, 370-0602 
E-mail: marketing@kossuth.hu • Honlap: www.kossuth.hu
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A 2006. január 9-én hatályba lépett 
2005. évi CLXII. törvény a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvényt úgy módosította, hogy az in-
gatlan-végrehajtás során elővásárlási 
jogot adott az ingatlan fekvése szerint 
illetékes település önkormányzatá-
nak. Az elővásárlási jog – az indoklás 
szerint – megteremti annak a lehető-
ségét, hogy a lakásmaffia áldozatává 
vált tulajdonos ne veszítse el lakhatási 
lehetőségét, mert ha az önkormány-
zat az árverésre bocsátott ingatlant 
megvásárolja, azt bérlakásként hasz-
nosíthatja a volt tulajdonos számá-
ra. Az önkormányzat – az árverésen 
megajánlott legmagasabb vételáron 
– az árverési jegyzőkönyv kézhezvé-
telét követő 30 napon belül vásárol-
hatja meg az ingatlant.. Az eredeti ár-
verési ajánlattevő pedig akkor, ha a 
települési önkormányzat lemond az 
elővásárlási jogáról, vagy eredmény-
telenül telik el az önkormányzat szá-
mára meghatározott 30 napos nyilat-
kozattételi határidő. 

Az új rendelkezés miatt a bírósági 
végrehajtók számos ingatlan-végrehaj-
tási eljárást függesztettek fel, s néhány 
bíróság a törvény alkotmánybírósági 
vizsgálatát is kezdeményezte. 

A Magyar Bankszövetség, a Pénz-
ügyi Vállalkozások Országos Egyesüle-
te, a Magyar Faktoring Szövetség, a Ma-
gyar Jelzálogbank Egyesület és a Taka-
rékszövetkezetek Országos Érdekkép-
viseleti Szövetsége közös levélben kérte 
a miniszterelnököt és az igazságügyi 
minisztert soron kívüli törvénymódo-
sítás kezdeményezésére, amire azonban 
a parlamenti ülésszak rövidsége miatt 
nem volt már mód. A Miniszterelnöki 
Hivatal álláspontja szerint a korrekcióra 
csak az új parlament keríthet sort.

Pedig az új törvény deklarált célja is 
megkérdőjelezhető, mivel a lakásmaf-
fia áldozataival szemben a legritkább 
esetben kerül sor bírósági végrehajtás 
igénybevételére, olyan pedig végképp 
nem fordul elő, hogy a vételhez ban-
ki hitelt kívánnának igénybe venni. 
A bankszövetség álláspontja szerint 
amennyiben a bírósági végrehajtásra 
valamely hitelintézetnél felvett kölcsön 
vissza nem fizetése miatt kerülne sor, 
az adós semmiképpen se tekinthető 
a lakásmaffia áldozatának. Emellett 
igen valószínű, hogy az önkormányza-
tok többségének nincs forrása az elár-
verezett ingatlan megvételére, miköz-
ben egyes adósok egy végső remény-
forrást láthatnak – megalapozatlanul 

– az önkormányzati elővásárlási jog 
lehetőségében. Ez a teljesítési fegye-
lem lazulását is eredményezheti, egy-
szersmind az eladósodott polgárok ré-
széről olyan igényt támaszthat az ön-
kormányzattal szemben, amelynek 
nyilvánvalóan nem tud eleget tenni. 
A törvény egyes rendelkezéseinek to-
vábbi, az adós érdeksérelmét is ered-
ményező ellentmondásairól a TÖOSZ 
honlapján olvashatnak („Felhívás a bí-
rósági végrehajtási eljárásban az ön-
kormányzati elővásárlási jog gyakor-
lásával kapcsolatban”). 

A törvény feltétlenül szükséges mó-
dosításáig a Magyar Bankszövetség és 
a Pénzügyi Vállalkozások Országos 
Egyesülete azt javasolják az önkor-
mányzatoknak, hogy elvi álláspontot 
alakítsanak ki az elővásárlási jog kér-
désében, s amennyiben rendelkeznek 
e jog gyakorlásához szükséges forrá-
sokkal, alkossák meg az ilyen módon 
megszerzendő ingatlanokra vonatko-
zó a rendeletüket. Javasolják továbbá, 
hogy az önkormányzatok ne merít-
sék ki az elővásárlási jog gyakorlásá-
ra megengedett 30 napos határidőt, 
s lehetőségük szerint minél hamarabb 
nyilatkozzanak arról, hogy e jogukkal 
élni kívánnak-e.

ALAPTALAN
ADÓSREMÉNYEK

Egy törvény, amelynek előkészítési folyamatából mind az ön-
kormányzati, mind a pénzügyi szakmai érdekképviseletek 
kimaradtak, alaposan megnehezíti az ingatlan-végrehajtást. 
A Magyar Bankszövetség és a Pénzügyi Vállalkozások Orszá-

gos Egyesülete arra kérte a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gét, hogy az új jogszabály módosítására irányuló javaslatukat támogassa, 
és hívja fel a helyi önkormányzatok figyelmét arra, hogy az elővásárlási 
joguk gyakorlására megszabott időtartamot igyekezzenek lerövidíteni. 
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Kínálatunkban a legkisebbeknek „minimondo” szánt eszközöktől a különböző já-
tékvár rendszere-ken („ibondo”, „colorino”, „playo”) keresztül a szerepjátékot segí-
tő nagy játéklétesítményekig „tema” (tengeralattjáró, hajó, repülő, rakéta, korabeli 
várak) minden megtalálható. 

Újdonság, hogy az ibondo játékrendszer a szerepjáték segítése érdekében a hagyomá-
nyos játék várszerkezetek mellett négy különböző megjelenéssel kapható az idei évtől.

Tengeri témához (kikötő, hajó) kapcsolódó várszerkezetek, dzsungel megjelenés, 
boszorkány erdő megjelenés (elvarázsolt erdő) és a középkori várak.

Nem feledkeztünk meg a legújabb közterületi sportról sem: a gördeszka, görkor-
csolya és bmx szerelmeseinek kínáljuk „ramp art” termékcsaládunkat.

Vállaljuk régi játszóterek szabványossági felmérését, játszóterek komplett terv-
dokumentációjának az elkészítését, kalandparkok (egyedi, nagy játékrendszerek) 
tervezését és természetesen játszóterek generál kivitelezését. 

cikkszám 5662635, Orinoko játékvár

cikkszám 5662595, Taba Laga játékvár

cikkszám 5662535, Lancelot játékvár

HOGY A FA MINDIG FA MARADJON, MINDIGFA® TERMÉKET HASZNÁLJON!

MINDIGFA Bt.
Kerti és játszótéri fatermékek faanyagvédőszerrel telítve
2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 41/1; II/7 • Tel/Fax: 06-33-400-919
Mobil: 06-20-9427-348 • e-mail: mindigfa@vnet.hu • www.eibe.de

Játszva fedezd fel a világot

Arthur játékvár 
(cikkszám 5662545)

Szombathely  
Kalandváros jatszópark

Budapest XII ker Csörsz utca  
(MOM park mellett) gördeszka pálya.

Játssz szabadon!
Az MSZ EN 1176 szabványnak és 78/2003 GKM ren-
deletnek megfelelő játszótéri játékok, valamint kerti 
bútorok forgalmazása.

Játékeszközök jellemzői:

-  minőségi telített, bélmentes fenyő, fém és műanyag 
alapanyag

-  TÜV tanúsítvány minden játékeszközhöz
- 5 év garancia

Játszótértervezés -kivitelezés, gyors határidővel

Ütéscsillapító aljzatok kialakítása az MSZ EN 1177 
szabvány szerint

Magyarországi referenciák

JÁTÉKFALVA Kft.
levélcím: 
9400 Sopron, 
Ibolya u. 7., III./16.
mobil: 20/213-1412
tel./Fax: 99/506-915
e-mail: jatekfalva@fullnet.hu
honlap: www.jatekfalva.hu

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

Egy tisztább jövőért 

HÓEKÉK, SÓSZÓRÓK, KEFÉS 
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK 
GYÁRTÁSA  
ÉS FORGALMAZÁSA
❐ Hóekék és adapterek gyártása 

minden járműtípusra,  
kéthetes szállítási határidővel, 
nagy árengedményekkel.

❐ Sószóró berendezések gyártása 
őszi szállítással, ha most megren-
deli, 5% engedményt adunk.

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

❐ Kérje prospektusainkat  
és tanácsadásunkat.

BÁTONY– METALL
Ipari és Kereskedelmi Kft.

Kecskemét belvárosa – finoman formabontó
A kecskemétiek városukat annak 
gyönyörű épületei miatt Közép-Eu-
rópa egyik ékszerdobozának neve-
zik. A „hírős város” sajátos arculatát 
új épületkomplexum teszi izgalmas-
sá: a sok vitát kiváltott Malom Cen-
ter Bevásárlóközpont. Az építkezés 
magával vonta a főtér felújításának 
folytatását is, amely új díszburkolat-
tal, közvilágítással és a szükséges mű-
tárgyakkal látta el az érintett terüle-
tet. Elhelyezésre került többek között 

6 db Kőszeg oszlop Nagy Kecskemét 
lámpatesttel, 8 db egyedi kandeláber 
Pannon 3 lámpatesttel, 18 db egyedi 
kandeláber Pannon 2 lámpatesttel, 
valamint 3 db egyedi, kétkarú kan-
deláber Pannon 2 lámpatesttel.Ér-
dekes megfigyelni, hogy a modern 
és a klasszikus formák milyen reme-
kül megférnek egymás mellett, sőt – 
tán mondhatjuk, hogy – finom kont-
rasztjukkal kiemelik egymás jellem-
vonásait.

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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www.telifa.hu  

Biztonságos játszótereket!

• A mai szigorúbb szabvány és biztonsági 
elôírásoknak mindenben megfelelnek.

• Játszótéri eszközök köztéri, nyilvános játszóterek 
számára minôsítéssel és engedéllyel.

• Kerti játszóterek kisközösségek számára 
(5 – 8 gyermek részére 12 éves korig).

• Minôsített gyermekjátékok (Hinták, csúszdák, 
homokozók, kombinált játékok, stb.)

Teljes keresztmetszetében favédô szerrel telített, 
természete faanyagot, melyre 20 év korhadás 
és féregkárok elleni garancia vonatkozik. 
Az eljárás során a fa szerkezete nem sérül, 
fizikai tulajdonságai megmaradnak.

• Fûrészáruk telített borovi fenyôfából 
• Kertészeti elemek (Ágyásszegély, cölöp, 

járólap, virágládák, stb.)
• Kerti bútorok 
• Kertdíszítô elemek – Pergolák 

– Belátásgátlók - Térelválasztók
• Kerítések és kapuk
• Fa teraszburkolatok

• Kert és parktervezés   
• Helyszíni szerelés
• Terasz építés

Hatvan-Nagygombos 3001 Hatvan Pf.: 114. 
Tel.: 37/341-486 • Fax: 37/341-481 
E-mail: telifa@telifa.hu

A Telifa® ÚJ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZEI

A Telifa® JÁTÉKOK KATEGÓRIÁI

MIT JELENT A Telifa® NÉV?

A Telifa® TERMÉKEK SZÉLES SKÁLÁJÁBÓL 

A Telifa® SZOLGÁLTATÁSAI

Telifa_Hird_Gyerekjátékok  2006.03.02  13:34  Page 1
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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@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu

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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3530 Miskolc, Kont u. 9. » Telefon: 46/357-417 » Fax: 46/428-259 » www.bankokft.hu

JÁTSZÓESZKÖZÖK 
ÉS SPORTSZEREK 

EGY HELYEN!SZOLGÁLTATÁSAINK:

A LEGKORSZERŰBB JÁTSZÓTÉR ÉS BURKOLATOK

» A FlexiBilo játékok minimális karbantartást igényelnek.
» Nincs látható csavarkötés a játszóeszközök felületén, szétszedhetetlen.
» Vandálbiztos.
» A játszóeszközök nem tartalmaznak fa részelemeket, ezért nem korhadnak, 

nem repednek, nem szálkásodnak.

3530 Miskolc, Kont u. 9.
Telefon: 46/411-543 • Fax: 46/428-259
E-mail: info@flexibilo.hu • www.flexibilo.hu

AZ EU SZABVÁNYOK SZERINT!

» Formatervezett, modern, színes játékok telepítése » Sport és tornasze-

rek forgalmazása » Kiváló minőség, korszerű műszaki megoldások, ked-

vező ár » Több éves garancia » Játszóeszközök EN 1176 szerint tanúsítva 

MŰFÜVES SPORTPÁLYÁK ÉS ÜTÉSCSILLAPÍTÓ BURKOLATOK ÉPÍTÉSE!

MIÉRT A FLEXIBILO?

JÁTSZÓESZKÖZEINKET A FENTI TULAJDONSÁGOK EMELIK A VEZETŐ TERMÉKEK KÖRÉBE
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Kampány ide, kampány oda, a települési önkormányzatok választott testületeinek a válasz-
tások esztendejében is el kell készíteniük a költségvetésüket. Ez mindenütt szakmai, de a vá-
lasztások esztendejében különösen felelősségteljes feladat, hiszen a költségvetések készítői 
vagy nem tudhatják, hogy megválasztják-e őket újra, vagy éppenséggel tudják, hogy nem, 
mert nincs szándékukban tisztségük elnyeréséért választóikkal ismét megméretni magukat. 
Igaz ez ott is, ahol többmilliárdnyi, ahol többszáz-milliónyi, s ahol csak néhány milliós ösz-
szegekről döntenek. Tudósítóink – Cselényi György, Gőz József, Juhász Ferenc, Káposztás 
János, Kovács Klári, Lőrincz Sándor, Maróti Zsuzsa és Simon Cs. József – igen változatos 
képet adtak a helyi költségvetésekről, amelyeken jóval kevésbé érzékelhető a készítők esetle-
ges pártrokonszenve, mint településeik lélekszáma, a helyben felhasználható források volu-
mene és aránya. Eszerint tagoljuk alábbi, vázlatos körképünket.

KÖLTSÉGVETÉS ’06

A NAGYVÁROSOKBAN

Debrecen
Forráshiányosan gazdálkodik az idén 
az ország második legnagyobb vá-
rosának önkormányzata. Debrecen-
ben a teljes forráshiány 3,7 milliárd 
forint. Így a kereken 45 milliárdos 
költségvetés teljesítéséhez 4,6 milli-
árd forintnyi hitelt kell felvenni. (Ez 
részben a hiányt fedezi, részben pedig 
lehetővé teszi, hogy váratlan megszo-
rításokra felkészülve egymilliárd fo-
rintos tartalékot képezzenek.) Az ön-
kormányzat 8,4 százalékos eladóso-
dottsági rátája a megyei jogú városok 
között a második legkisebb. (A szom-
szédvár Nyíregyházának ez a muta-
tója például 18,5 százalék. Ők az idén 
kereken hétmilliárd forint hitelt vesz-
nek fel.)

A forráshiány a bevételkiesésből 
származik. A város kisebb fejkvótát 
kap a központi költségvetésből az 
óvodások, az általános és középisko-
lások után. Pedig ezeknek az intézmé-
nyeknek a költségei – például a gázár 
– jelentősen emelkedtek. Csökkentek 
a város adóbevételei is. A vállalkozá-
sok ellehetetlenülése miatt kevesebb 
iparűzési adó folyik be, míg az ingat-
lanpiac pangása az illetékekből szár-
mazó bevételt csökkentette. 

Mindemellett Debrecen vagyon-
kezelő részvénytársasága 7 milliárd 

forintot költ beruházásokra. Ebben 
az összegben benne foglaltatik a deb-
receni sportuszoda felépítése, a re-
pülőtér további fejlesztése, a Termál 
Hotel bővítése. A vagyonkezelőhöz 
tartozó cégek közül a közlekedési vál-
lalat újabb egymilliárd forintot költ 
a trolipark kicserélésére; a vízmű 
egy-, a hőszolgáltató félmilliárd fo-
rint költ szolgáltatásai fejlesztésére.

Az idén kezdik el a város eddigi leg-
nagyobb, európai pénzekből megvaló-
sítandó beruházását, a csatornahálózat 
teljessé tételét, illetve a belvárosi csator-
navezetékek cseréjét. A 22 milliárdos 
összértékű munkálatok a város köze-
lében lévő néhány településre is kiter-
jednek, ezek önrészét Debrecen ön-
kormányzata magára vállalta.

Ezeken kívül az idén készül el 
– egy korábbi általános iskola épü-
letét felújítva és kibővítve – a Cso-
konai Gimnázium új iskolaépülete, 
s a város anyagi segítségével befeje-
ződik az igazságügyi tömb felépítése 
(itt működik majd a táblabíróság és a 
fellebbviteli ügyészség). G. J.

Gyôr
Az önkormányzati feladatok ellátá-
sára és a város fejlesztésére csaknem 
35 milliárd forintot költ az idén Győr 
önkormányzata. A bevételek részben 
hazai és uniós forrásból származnak, 
ezek összege több mint 14 milliárd fo-
rint. A fejlesztésekhez 3,2 milliárd fo-

rint hitelre lesz szükség. A kiadások 
felét, több mint 17 milliárd forintot 
saját bevételeiből fedezik. 

A helyi adókból és az illetékek-
ből 9,7 milliárd forintra számítanak. 
A működést szolgáló bevételeket fele 
részben – 4,3 milliárd forint értékben 
– az önkormányzat intézményei „ter-
melik”. A fejlesztési célokra szánt 2,1 
milliárd forintot a vagyonértékesítés-
ből szeretnék előteremteni. 

A tervezett kiadások 77 százalékát 
az intézményhálózat működtetésé-
re, fenntartására, továbbá az önként 
vállalt feladatok ellátására fordítják. 
A működési kiadások több mint felét 
a hatvannál több intézményből álló 
oktatási hálózatra költik, a fennma-
radó összeget az egészségügyi, a szo-
ciális, a kulturális és a városigazgatá-
si teendőkre finanszírozására. A vá-
rosüzemeltetés 1,5 milliárd forintot 
használ fel a teljes summából. 

Beruházásra, fejlesztésre a kiadá-
sok 23 százaléka jut. Az idén átadják 
a szennyvíztisztító művet, amelyhez 
az Európai Unió 7,2 millió euróval já-
rul hozzá. Ugyancsak elkészül a Ná-
dor-aluljáró, amely a belvárost Ná-
dorvárossal köti össze a vasút alatt. 
Ehhez a fejlesztéshez kétmilliárd fo-
rintos hosszú távú hitel felvételére 
van szükség. Az idén befejezik a volt 
zsinagóga felújítását és megkezdik 
címzett támogatásból a győrszenti-
váni közösségi ház építését. 
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A közlekedési hálózat javítására, út-
fenntartásra 3,4 milliárdot költenek.

Balogh József polgármester szerint 
mérsékelt ütemben ugyan, de gyarap-
szik a város. Hiszen az önkormány-
zat az idén összességében 5 százalék-
kal nagyobb összegből gazdálkodhat, 
mint tavaly. Viszont szűkül a mozgás-
tér, mivel a nagy értékű állami és eu-
rópai uniós támogatások mellé helyi 
forrásokat is kell rendelni. A hitelál-
lomány kezelhető, kölcsönt csak köz-
lekedési fejlesztésekhez vesznek fel, 
az intézményhálózat működtetésére 
nem.  M. Zs.

Szolnok
Szolnok város önkormányzata az idén 
23 milliárd 847 millió forintból gaz-
dálkodhat. Radócz Zoltán alpolgár-
mester tájékoztatása szerint költség-
vetésük 12 nagy program költségve-
tése.  Ezekből hét uniós támogatá-
sú, amelyek idei kihatása a költség-
vetésre 3,1 milliárd forintot tesz ki. 
Öt nagy program teljesen állami for-
rásból valósul meg, az útépítési prog-
ram pedig önkormányzati forrásra 
támaszkodik. A 12 program össze-
sen hatmilliárd forintba kerül. A hét 
uniós program: a logisztikai központ 
és a hozzá kapcsolódó utak építése; 
Szolnok belvárosának rehabilitációja; 
az önkormányzat informatikai rend-
szerének teljes megújítása; a szolno-
ki vásárcsarnok felújítása; dinamikus 
forgalomirányító és ellenőrzési rend-
szer a Volán autóbuszain; a Tisztább 
Szolnokért program; és a Prizma úti 
komplex hajléktalanszálló átadása. 
Állami forrásból valósul meg a Vá-
rosi, Művelődési és Zenei Központ 
rekonstrukciója; a Gépipari Szakkö-
zépiskola felújítása; a panelprogram; 
a tűzoltóság eszközfejlesztése; és az 
útfelújítási program. Az önkormány-
zat a Kaán Károly úti belvízelvezető 
rendszer kiépítését 21,5 millió forint-
tal támogatja, a halaszthatatlan ví-
ziközmű-felújítási rekonstrukcióra 
a költségvetésben 190 millió forintot 
vállaltak. Az idei útépítési, felújítási 
tervekhez igazodva cserélik a vezeté-
keket. A Széchenyi-városrészben két 
társasház esetében az önkormányzat 
hozzájárul a lakásokon kívüli vízve-
zeték cseréjéhez, összesen 14,5 millió 
forint értékben. A lengyel kisebbségi 

önkormányzatot 2,5 millió, a cigány 
kisebbségi önkormányzatot pedig 3,5 
millió forinttal támogatják (az állami 
alaptámogatáson felül). 

A város a költségvetésből naponta 
65,3 millió forintot használ fel, 18,5 
milliót fordít fejlesztésre, 1,5 milliót 
költ hiteltörlesztésre és a feladatok el-
látásához 4,8 millió forint hiány pót-
lásáról gondoskodik. S. Gy. J.

Újbuda
A főváros XI. kerületének önkor-
mányzata – új nevén az újbudai ön-
kormányzat – idei költségvetési ren-
deletében kiemelt cél a panelprog-
ram, ezen kívül a zöldfelületek fel-
újítása, a közbiztonság és a bűnmeg-
előzés, valamint az önkormányzati 
intézmények rekonstrukciója élvez 
prioritást. 

A költségvetés bevételi főösszege 
20,6 milliárd, kiadási főösszege 23,9 
milliárd forint. 

A panelprogramra 270 millió forint 
jut, emellett a társasházak felújítására 
36 millió forint, fűtéskorszerűsítés-
re és graffitimentesítésre 140 millió 
forint megpályázható. Az egészség-
ügyi alapellátást 73 millió, a kisebb-
ségi önkormányzatok feladatainak 
ellátását és a civilszervezeteket 120 
millió forinttal támogatja a helyi ön-
kormányzat. Az utóbbiak nem au-
tomatikusan jutnak pénzhez, mint 
az eddigi években, hanem különböző 
feladatok elvégzésének finaszírozásá-
ra pályázhatnak.

A tavaly helyben befolyt 6 és fél mil-
liárd forintnyi adóból a forrásmegosz-
tás után – a kötelező kiadás, valamint 
céltartalék összegét leszámítva – 520 
millió forinttal gazdálkodhat szaba-
don Újbuda önkormányzata. A kü-
lönféle adónemek közül az iparűzési 
adót a fővárosi adóhatóság szedi, ta-
valy a kerületben ebből 4,9 milliárd 
forint bevétel származott. Az építési 
és telekadó a helyi önkormányzatot 
gazdagította 1 milliárd 620 millió fo-
rint értékben. A kerület a főváros szá-
mára az szja-t és a gépjárműadókból 
befolyt 630 millió forintot engedi át, 
aminek egy részét – a kerületi összbe-
fizetések 40 százalékának az egy kerü-
letre eső részét – visszakapja. A hely-
ben felhasználható összeg 30 száza-
léka normatívaként értelmezendő, 

vagyis konkrét feladatok ellátására 
kapja a kerület, ez az idén 1 milliárd 
415 millió forint. A szabadon felhasz-
nálható rész a maradék 592 és fél mil-
lió forint, azonban a forrásmegosztási 
törvény előírja, hogy ennek meghatá-
rozott részéből (ami 68 millió forintra 
rúg) céltartalékot kell képezni. 

A költségvetési vita során az el-
lenzéki képviselők túl magasnak ta-
lálták a településmarketing célokra 
előirányzott 170 millió forintot, ami 
egyébként 45 millió forinttal keve-
sebb, mint 2005-ben volt, mert az idei 
költségvetést nem terhelik a tavalyi 
jubileumi év nagy rendezvényeinek 
kiadásai. 

Összességében Újbudán a működé-
si célú bevételek a tavalyihoz képest 50 
százalékkal növekedtek, a működési 
költségeket pedig sikerült az összes ki-
adás 70 százalékára szorítani. K. J.

Veszprém
Veszprém megyei jogú város önkor-
mányzata ebben az évben valamivel 
több, mint 21 milliárdos költségvetés-
sel számol. Jelentős fejlesztések feje-
ződnek be, illetve kezdődnek el 2006-
ban. Hartmann Ferenc alpolgármes-
ter tájékoztatása szerint sikeresek 
voltak az uniós pályázatok, ennek 
köszönhetően több települést érin-
tően megvalósul egy szennyvíz-pro-
jekt, a megyeszékhelyi önkormány-
zat gesztorságával elindul az észak-
balatoni regionális hulladék-kezelé-
si rendszer kialakítása a királyszen-
tistváni végső lerakó megépítésével. 
A város ugyancsak uniós forrásból 
718 millió forintot nyert a várban lé-
vő Dubniczay-palota rekonstrukció-
jára. A felújított épületet várhatóan 
augusztus 20-án adják át, benne töb-
bek között egy magyar származású 
műgyűjtő tárgyaival. 

Címzett támogatással újítják fel  
a város több mint százéves oktatási 
intézményét, a Kossuth iskolát, vala-
mint a Lovassy László Gimnáziumot. 
Folytatják az úthálózat korszerűsíté-
sét, több helyen körforgalmi csomó-
pont építését. 

Hamarosan átadják a fogyatékosok 
gondozóháza pályázati támogatással 
bővített, felújított helyiségeit, s befe-
jeződnek a Vadvirág óvoda korszerű-
sítési munkálatai. 
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A város költségvetésének 64 száza-
lékát a működési kiadásokra fordít-
ják, 35 százalék a felhalmozási célú 
kiadás. Ez utóbbiban természetesen 
– a gesztorságból eredően – benne 
van a két uniós projekt teljes, több 
milliárdos összege. A saját forrás-
ból tervezett beruházások, felújítá-
sok aránya csak 17 százalék, három 
százalékkal kevesebb  a korábbi évek 
átlagánál. 

Idén is növekszik az önkormányzat 
hitelállománya: 12 milliárdos a be-
ruházási és 950 milliós a működési, 
rulírozó hitel. 

Hartmann Ferenc nagy reménye-
ket fűz ahhoz a kormánydöntéshez, 
amelynek értelmében a közép-du-
nántúli régióban Székesfehérvár 
mellett Veszprém társfejlesztési köz-
pont lehet. Most dolgozzák ki azokat 
a programokat, amelyek megvaló-
sításához együttesen pályázhatnak 
a 2007–2013. közötti időszak uniós 
támogatásainak elnyerésére. J. F.

A KISEBB VÁROSOKBAN

Baja
Idén 15,3 milliárd forintból gazdál-
kodik a bajai önkormányzat, külön-
böző címeken megközelítőleg 769 
millió forint hitel bevonásával szá-
mol. Fejlesztésekre 587, a működé-
si hiány fedezetére 182 millió forint 
hitelt vesz fel. 

A költségvetési javaslatot elutasí-
tó frakció vezetője szerint a jelentős 
hitelfelvételi kényszer miatt az év vé-
gére a város adósságállománya elér-
heti az 1,7 milliárd forintot, ami az-
zal jár, hogy amíg az idén 131 millió 
forintot kell hiteltörlesztésre fordíta-
ni, addig 2006-ban a város ez irányú 
kötelezettsége már meghaladja a 310 
milliót. 

A testület mindenestre – az elfo-
gadott költségvetés adatainak isme-
retében – a takarékoskodás jegyében 
a közeljövőben vitatja meg a helyi in-
tézményrendszer ésszerűsítését célzó 
programjavaslatot.

Baján várhatóan csaknem egymil-
liárd folyik be a helyi adókból, ezen 
belül az iparűzési adó 856 millió fo-
rintra rúg, a gépjárműadó 150 millió 
forintra. 

Az önkormányzat idén 7,5 milliárd 
forintot költ intézményeire, ezen felül 
2,4 milliárdot a polgármesteri hivatal 
működtetésére. Fejlesztésekre vár-
hatóan csaknem 2,5 milliárd forint 
jut, ennek legjelentősebb, mintegy 1,1 
milliárd forintos részét a kórház idén 
elkészülő új műtőblokkjának építésé-
re fordítják. 

Széll Péter polgármester takarékos-
nak tartja a költségvetést, de a város 
intézményi szerkezete szerinte is fe-
lülvizsgálatra szorul, mert a normatív 
támogatáson felül 861 millió forintot 
költenek rá. 

A költségvetést elfogadó frakci-
ók egyike szerint a város az erejéhez 
mérten, időnként az erején felül is se-
gíti a felújítások megvalósítását, a má-
sika szerint pedig nem romlik, hanem 
számos ponton javul a bajaiak élet mi-
nősége. Ez utóbbi frakció álláspont-
ja, hogy a közalkalmazotti bértábla 
6 százalékos emelésének elmaradása 
nem a képviselő-testület, hanem az 
országgyűlés felelőssége, mindemel-
lett jelentős előrelépésnek tekinthető, 
hogy idén megemelik a különböző 
pótlékok összegét, s ennek hatásá-
ra a közalkalmazottak átlagosan 2,3 
százalékos béremelést érzékelhetnek 
majd. 

Csorna
A tizenegyezer lakosú Csorna ön-
kormányzatának 2006-os tervezett 
bevétele 3 milliárd 890 millió, ki-
adása 4 milliárd 90 millió forint. A 
fejlesztési hitel 56 millió, a működési 
forráshiány 150 millió, a hiány ösz-
szesen 206 millió forint. A költségve-
tésben egyre nagyobb szerepük van 
a saját bevételeknek. Tavaly a helyi 
adókból 289,5 millió forint folyt be, 
idén 322 millió forintos bevétellel 
számolnak. Emelés csak a magán-
személyek kommunális adójánál volt 
2005-ben, ez 22 milliós pluszbevételt 
eredményezett. Papp József polgár-
mester szerint a központi költség-
vetési törvényben szerepeltek olyan 
elemek, amelyek kiadáscsökkenést 
eredményeztek az önkormányzatok-
nál. Például az egészségügyi hozzá-
járulás ez évi megszűnése 11 millió, 
az áfa-törvény változása 8 millió fo-
rintnyit. Ez a pénz az intézmények-
nél maradt. Fejlesztésre 339 millió 

forintot irányoztak elő, de ebben az 
összegben a már megrendelt, de még 
ki nem fizetett munkák költsége is 
szerepel. és új feladatok is. A költ-
ségvetésben összesen 2,5 milliárd 
forint a személyi kiadás, 1,5 milli-
árdot pedig dologi költségekre szán-
nak. A rászorulók támogatására 50 
milliót terveztek. Az állami babaköt-
vényhez az önkormányzat 20 ezer fo-
rinttal járul hozzá. K. J.

Fonyód
Miseta István, az 5491 lakosú Fonyód 
polgármestere szerint sok mindenre 
nem futja ebben az évben, ugyanis 
a tavalyi költségvetési mutatók szerint 
készítették el költségvetési rendeletü-
ket. Az önkormányzat 1 milliárd 245 
millió 964 ezer forintból gazdálkodik 
az idén. A dologi kiadásokat az áfa 
mértékével csökkentették, s e tétel 10 
százalékát zárolták. Mégpedig azért, 
hogy némi önerőt, mintegy 30 millió 
forintot biztosítsanak a különféle pá-
lyázatokhoz.

Természetesen prioritást élvez 
az intézményműködtetés, a kötelező 
önkormányzati feladatok sora, ám 
számos pályázatot adtak-adnak be. 
Szeretnék felújítani a templomteret, 
egy 600 méteres szakaszon útfelújítást 
terveznek, s mivel csökkenteni akar-
ják a parkfenntartás költségeit, ezért 
egy darus kocsit vásárolnának. Köz-
munkaprogramra, csapadékvíz-elve-
zetésre is adnak be pályázatot, mint 
ahogy iskolai vizesblokk-felújításra is 
remélnek pályázati pénzt.

A Balaton-parti város településének 
polgármestere elmondta: az idén mind-
össze 18 millió forintnyi üdülőhelyi díj-
ra számítanak, mivel az elmúlt években 
megcsappant a fürdővárosban töltött 
vendégéjszakák száma, de ezzel párhu-
zamosan viszont emelkedett az „ügyes-
kedő” ingatlantulajdonosoké. L. S.

Jászberény
Jászberényben heteken belül várható 
a Hűtőgépgyári út fejlesztésére leadott 
uniós pályázattal kapcsolatos döntés. 
Leglőbb erről tájékoztatta lapunkat 
Lányi László irodavezető. A pályázat 
720 millió forint támogatással számol. 
A 2003-ban elkezdődött szennyvízbe-
ruházást az idén nyárra – az eredeti 
határidő előtt fél évvel – szeretnék be-
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fejezni. A beruházás értéke nettó 1,4 
milliárd forint, ebből 960 millió fo-
rint az állami támogatás. Ez évre át-
húzódó beruházások a városi strand 
felújítása, vízforgatóval történő ellá-
tása 150 millió forint összköltséggel; 
a Kincstár magastető ráépítése; a Bel-
városi Általános Iskola bővítése 11 tan-
teremmel. Ez utóbbi fejlesztés becsült 
értéke 255 millió forint, ebből saját for-
rás 45 millió. Befejezés előtt áll a tavaly 
megkezdett Főtér fejlesztés előkészíté-
se PEA II. pályázat keretében, amely-
lyel jelentős állami források nyerhetők 
el a tervdokumentációk készítéséhez. 
Idén folytatja az önkormányzat az Ok-
tatási Minisztérium által meghirde-
tett, Szemünk fénye elnevezésű prog-
ramot. Az energiatakarékos világítási 
és fűtéskorszerűsítési programot vala-
mennyi önkormányzati intézményre 
szeretnék kiterjeszteni. A panelprog-
ram várhatóan márciusban indul út-
jára Jászberényben. Folyamatban van 
egy többfunkciós jég- és tornacsarnok 
építésével kapcsolatos eljárás, amely-
nek végén vállalkozási típusú szolgál-
tatási szerződést kíván kötni az önkor-
mányzat a nyertes befektetővel. Az idei 
év kiemelt fejlesztési programja az Er-
zsébet Kórház rekonstrukciója. A 960 
millió forintos összköltségű címzett tá-
mogatással – amelyből saját forrás 212 
millió forint – megvalósuló beruházás 
jelenleg közbeszerzési eljárás alatt áll. 
Szintén az Erzsébet Kórházhoz tarto-
zó fejlesztés a 218 millió forint össz-
értékű – ebből saját forrás 109 millió 
– céltámogatással megvalósuló esz-
köz- és műszerbeszerzés, amely jelen-
leg pályázati szakaszban van. A városi 
földutak felszámolására idén 200 mil-
lió forintot fordít az önkormányzat. El-
bírálás alatt áll egy útfelújításra beadott 
68 millió forintos pályázat, az Iparte-
lep úton megépítendő kerékpárút pá-
lyázata 31 millió forint értékben, egy 
szippantó gépjármű beszerzését célzó 
17 millió forintos pályázat, és egy aka-
dálymentesítéssel kapcsolatos, ötmillió 
forintot igénylő pályázat. S. Cs. J.

Kalocsa
A18 és fél ezer lakosú Kalocsa önkor-
mányzata ebben az évben csaknem 
9 milliárd forintból gazdálkodhat. 
Dr. Kiss Csaba aljegyző tájékoztatása 
szerint ennek az összegnek jelentős 

részét a működési költségek emész-
tik fel, hiszen az önkormányzatnak 
23 intézmény – az általános iskolák, 
óvodák, orvosi rendelők mellett pél-
dául a kórház, gimnázium, művelő-
dési ház, szociális otthon – fenntartá-
sáról kell gondoskodnia. A fejlesztés-
re jutó valamivel több mint 2 milliárd 
forintból csaknem 1, 5 milliárdot for-
dítanak a már korábban elkezdett be-
ruházások folytatására. Köztük a kór-
ház és az Eperföldi Általános Isko-
la rekonstrukciójára, a Malom utcai 
szociális otthon bővítésére, a piactér 
korszerűsítésére és egyebek mellett 
a szélessávú internethálózat fejlesz-
tésére. A hosszabb távon mindössze-
sen 5 milliárd forintot meghaladó új 
fejlesztési tervekből az idén 2 milliárd 
forint értékű beruházást és felújításo-
kat szeretnének megvalósítani, ami 
csak akkor teljesülhet, ha pályázataik 
sikeresek lesznek. 

A tervezett új fejlesztések indítá-
sához szükséges 1,5 milliárd forint 
körüli támogatáshoz saját erőként 
420 millió forintot az idei költség-
vetésbe beépítettek. Az idén kezdődő 
beruházások középpontjában egyéb-
ként az út-, járda-, kerékpárút-hálózat 
és a közvilágítás fejlesztése áll, s jelen-
tős összeget szánnak az intézmények 
akadálymentesítésére, a játszóterek 
fejlesztésére, továbbá egy 56-os em-
lékmű felállítására. K. K.

Karcag
Több projekt egyidejű megvalósításán 
dolgozik idén a karcagi önkormány-
zat. Van közöttük a kommunális szol-
gáltatás fejlesztését, az egészségügy 
és a gazdaság fejlődését megcélzó is. 
Dr. Fazekas Sándor polgármestertől 
tudjuk, hogy az önkormányzat sike-
resen pályázott az Észak-alföldi Re-
gionális Tanácshoz, így megindul-
hat a Kátai Gábor Kórház 1,4 milli-
árd forintos rekonstrukciója. Szintén 
egy sikeres pályázatot követően lehet 
elkezdeni a Karcag városi szennyvíz-
tisztító-telep 800 millió forintba ke-
rülő rekonstrukciós bővítését. Gyer-
mekek átmeneti otthonának kialakí-
tása céljából a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás a Belügyminiszté-
riumhoz benyújtott pályázat alapján 
48,3 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert. Az önkormány-

zat csaknem 100 millió forint összeg-
ben, hitel segítségével végez a város-
ban útfelújításokat, járdaaszfaltozást, 
útkátyúzást. A zeneiskola könyvtár-
épületének kialakításához a megyei 
területfejlesztési tanácstól 13,9 millió 
forint,  a Kováts Mihály Általános Is-
kola épület-felújítására 10,8 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatást 
nyertek. Fejlesztés alatt áll a volt kar-
cagi laktanya, ahová megkezdődött 
a vállalkozók betelepedése. S. Cs. J.

Kecel
A kilencezer lakosú Kecelen ebben az 
évben valamivel több mint három-
milliárd kétszázmillió forintból gaz-
dálkodnak. Ebből az összegből az ön-
kormányzat által fenntartott 11 intéz-
mény – a bölcsőde, az általános isko-
la, a sportcsarnok, az idősek ottho-
na, a Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház, valamint a hat óvoda – működ-
tetésére 420 millió forintot kell köl-
teniük. Schindler János polgármester 
arról tájékoztatta lapunkat, hogy si-
keres pályázataik révén felújításokra 
és új beruházásokra szokatlanul so-
kat, több mint kétmilliárd forintot 
költhetnek. A tervek között szerepel 
hat külterületi dűlőút aszfaltozása, 
a városon keresztülfolyó Rekettye-
Bogárzó patak medrének betonozása, 
a csatornahálózat bővítése, víztározó 
és egy új – iskolásokat, időseket ellátó 
konyha megépítése. Az önkormány-
zat csatornaépítésre 510, külterületi 
útfejlesztésre 430, mederburkolásra 
100, konyhaépítésre pedig 40 millió 
forintot nyert különböző pályázato-
kon. Mindemellett hitelt is felvettek, 
jelenleg 310 millió forint hitel adós-
ságuk van. Ebben az évben is minden 
lehetséges forrásra pályázni kívánnak 
céljaik megvalósításához. Elsősor-
ban a szennyvízberuházás harmadik 
(és egyben a teljes befejezést jelentő) 
üteméhez szeretnének 600 millió fo-
rintot nyerni. 

Kiskôrös 
Petőfi Sándor szülővárosában régi ha-
gyomány a költő születésnapján, ja-
nuár 1-jén a polgármester újévi fo-
gadalomtétele. Ekkor valamilyen, 
a lakosság nagy része által igényelt 
kérés teljesítésére tesz ígéretet. A vá-
ros vezetője az idén Petőfi szülőhá-
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zának díszkivilágítását ígérte, s ez a  
terv 450 ezer forint kiadási összeggel 
beépült a költségvetésbe is. Lakatos 
Ottó, a polgármesteri hivatal pénz-
ügyi osztályvezetőjének tájékoztatá-
sa szerint a 15 ezer lakosú város ön-
kormányzata több mint 3 milliárd 
460 millió forintból gazdálkodhat az 
idén. Tizenhárom intézményük fenn-
tartása 2 milliárd forintnál többe ke-
rül, felújításokra, beruházásokra leg-
feljebb fél milliárd forint jut.

A fejlesztési tervekben szerepel 
a vasútállomás előtti csomópont át-
építése, a központi buszmegálló re-
konstrukciója, egy általános iskola 
informatikai fejlesztése. A szenny-
vízcsatorna-hálózat újabb két (VII. 
és VIII.) ütemének fejlesztésére 41 
millió forint saját erőt különítettek 
el, s reményeik szerint, csakúgy, mint 
eddig, most is sikeres lesz pályáza-
tuk a szennyvízközmű együttesen 
csaknem 410 millió forint költségű 
megvalósításához. A már korábban 
elkezdődött nagy horderejű beruhá-
zás, a szennyvízcsatorna-hálózat ki-
építése miatt hitelfelvételre is szorult 
az önkormányzat, jelenleg 14 és fél 
millió forint a hiteltartozásuk ösz-
szege.

Vállalkozói telkek kialakítására, 
közművesítésére 25 millió forintot, 
útkorszerűsítésekre csaknem 52 mil-
lió forintot terveznek. Mindehhez 
szinte az összes tárcánál, a legkülön-
bözőbb területfejlesztési és a területi 
különbségeket kiegyenlítő alapokra 
pályáznak, s az idén az önhibájukon 
kívül hitelfelvételre kényszerült ön-
kormányzatoknak nyújtható támo-
gatásból is szeretnének részesülni. 
Mindemellett szigorú megtakarítá-
si intézkedéseket terveznek a kiadá-
sok csökkentésére, remélve, hogy így 
a következő években a most elmara-
dó, de nagyon szükséges fejlesztések-
hez is hozzákezdhetnek. Igen nagy 
gond például az önkormányzati út-
hálózat megfelelő színvonalú karban-
tartása, illetve felújítása. Több épület, 
például a polgármesteri hivatal épü-
letének korszerűsítése is a követke-
ző évekre marad. Ez utóbbi épület-
ben azonban az akadálymentesítést, 
a mozgáskorlátozottak számára egy 
lift megépítését már az idén szeretnék 
megvalósítani. K. K.

Mezôtúr
Mezőtúr idei költségvetésének ki-
adási főösszege 6,3 milliárd forint, 
ebből 1,6 milliárd forintot fordíta-
nak beruházásra. Mlinárcsek János 
alpolgármester tájékoztatása szerint 
a kisvárosban idén befejeződik az 1,5 
milliárd forintos – címzett állami tá-
mogatással megvalósuló – kórház-
rekonstrukció. A beruházásra 2006-
ban 864 millió forintot használnak 
fel. Ez évben 670 millió forint ráfor-
dítással teljesen kiépül a szennyvíz-
csatorna-hálózat. Az önkormányzat 
a református egyházzal közösen rava-
talozót épít, a strandfürdőt vízforgató 
berendezéssel látják el, a pusztabán-
révei külterületi lakosok ivóvízháló-
zatát korszerűsítik. A tavalyi belvíz 
által megrongálódott önkormányzati 
épületek felújítására 22 millió forintot 
fordítanak, míg 168 magántulajdonú 
lakás felújítására 134 millió forint ál-
lami támogatás érkezett a városba. 
Az idei pályázatoknál az útépítésre 
helyezik a hangsúlyt. S.CS. J.

Tiszavasvári
Tiszavasvári polgármestere, Su-
lyok József elmondta, hogy összeállt 
a költségvetés, amely igen szigorú, 
szoros, de tartható. Az intézmények 
működtetéséhez valamennyi hitelt 
fel kell venni. A költségvetés mint-
egy 67 százélékát fordítják működés-
re, a 33 százalékát felhalmozásra, fej-
lesztésre. Ez viszonylag jó aránynak 
tekinthető. 

A forráshiány körülbelül százmil-
liárd forint, amit pályázattal és taka-
rékoskodással szeretnének fedezni. 
Ennek ellenére nagy fejlesztésekre ke-
rül sor, például a városközpont reha-
bilitációjára, szennyvízberuházásra, 
valamint a kerékpárút-építésre. Egy 
új orvosi rendelő engedélyeztetési ter-
vei is készen állnak, pályázatra elő 
vannak készítve, s azt várhatón eb-
ben az évben benyújtják. Bíznak a 
sikerben, s abban, hogy 2006-2007-
ben meg is épül a rendelő. A város-
nak és a térségének erre nagyon nagy 
szüksége van. 

Tiszavasvár iban szeretnének 
két játszóteret felújítani, ennek ér-
dekében pályázatot nyújtottak be. 
Aktualizálják a fedett gyógycentrum 
és tanuszoda terveit, egy új pályázati 

lehetőség kihasználásának reményé-
ben. Megvalósításukról nem mond-
tak le, a létrehozásásukhoz forrást 
kell találni. Cs. Gy.

Vámospércs 
A vámospércsi önkormányzat 1,1 mil-
liárdos költségvetése 148 millió forin-
tos forráshiányt tartalmaz, amelyet 
kezelni tudnak az önhibájukon kívül 
veszteséges önkormányzatok rendel-
kezésére álló alapból. A legnagyobb 
beruházásra – a nyolctantermes álta-
lános iskola újabb nyolc tanteremmel 
való bővítésére – címzett támogatást 
nyertek el 300 millió forint értékben 
a maguk több mint 50 millió forint-
jához. Régi – Nyírmártonfalvával kö-
zös – tervük, egy nagy, mintegy 2,5 
milliárd forintos szennyvízcsatorna 
és -tisztító beruházásának megvaló-
sítására eddig hat alkalommal hiába 
pályáztak, most megpróbálják heted-
jére is. Persze, ha nyernek, akkor sem 
lesz könnyű a dolguk. Ekkora támo-
gatásnak ugyanis az önereje is jelen-
tős pénzösszeget emésztene fel. Erre 
akár más pályázaton is nyerni kelle-
ne, mert a hitel drága. Szükség len-
ne a nem túl gazdag lakosság anyagi 
erőfeszítésére is.

Vámospércs példája azt mutat-
ja, hogy egy-egy sikertelen pályázás 
nem veheti el a kedvet a pályázattól. 
Az elmúlt évben az óvodabővítés első 
ütemére és egy tanuszoda felépítésére 
kaptak pályázati pénzt. Ez utóbbi kü-
lönösen figyelemre méltó, hiszen arra 
eddig legföljebb a Lajtán túl volt példa, 
hogy egy öt és félezer lelkes település-
nek uszodája legyen. A vámospércsiek 
hét évig pályáztak, gyűjtötték a pénzt, 
elvégezték a nem speciális szakértel-
met igénylő munkákat, s az eredmény: 
egy a szabvány szerinti legkisebb mé-
retű tanuszoda lett, amelyből most 
szinte alig lehet kihúzni az úszni kí-
vánó közönséget, elsősorban a gyer-
mekeket.  G. J.

Várpalota
Várpalota önkormányzata 2006-
ban mintegy hárommilliárd forint-
ból gazdálkodhat. Leszkovszki Tibor 
polgármester – még a testületi dön-
tés előtt – 150 milliós hitellel számolt, 
ezen belül 16,2 millió forint a műkö-
dést segítő összeg. A bizottsági viták 
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során ez utóbbit a bevételek növelésé-
vel „eltüntették”, így marad a 130–138 
millió közötti hitelfelvétel, ami a ko-
rábbi tartozásokkal együtt az idén 
mintegy 500 milliós fejlesztési-beru-
házási ütemet jelent, ami kigazdál-
kodható. A fejlesztésre szánt pénzt 
a kötelező eszközbeszerzésen, -pót-
láson kívül döntően az utak javításá-
ra, felújítására fordítják. 

Az előző évek hez hasonlóan 
az idén is 10 millió forintot szánnak 
a civil szervezetek támogatására. Eb-
ből az összegeből csak azok a civil 
szervezetek részesülhetnek, amelyek 
elszámoltak a korábbi támogatások 
felhasználásáról. J. F.

A KÖZSÉGEKBEN
Bakonybél
Az 1400 lakosú Bakonybél képviselő-
testülete erre az évre 250 milliós költ-
ségvetést hagyott jóvá. Baky György 
polgármester tájékoztatása szerint 
a kisebb beruházások között szere-
pel az iskola informatikai fejleszté-
se, a sportpálya melletti öltöző építé-
se, a pályázaton nyert 30 millióval az 
utak felújítása. 

Részt vesznek a kistérség prog-
ramjában, ami az idős, egyedül élő 
emberek számára egy jelzőrendszer 
kiépítését jelenti. A bakonyi falu ter-
mészeti adottságainak köszönhetően 
egyre inkább számíthat a turizmus 
fellendülésére, ehhez már 200 ven-
dégággyal is rendelkeznek. 

A közelmúltban a parlament dön-
tött egy 222 milliós címzett támoga-
tásról, ez és a 40 milliós önrész lehe-
tővé teszi 2008-ra egy közösségi ház 
felépítését, ahova nagyobb létszámot 
befogadó kulturális rendezvényeket 
is tervezhetnek. Az épületben orvosi 
rendelőt, rendőri szolgálati helyiséget 
is kialakítanak. J. F.

Csokonyovisonta
Csik László, a híres fürdőhely, Csoko-
nyovisonta polgármestere a költség-
vetéssel ugyan elégedett, ám a für-
dőfejlesztéssel nem. Az 1700 lakosú 
település négyszáz millió forintból 
gazdálkodik, és szerencsére nincs hi-

ányuk; sőt, 20 millió forintnyi tarta-
lékot is elkülönítettek. Az alapellá-
tásra megvan a pénz, és a lakosságot 
sem akarják terhelni helyi adókkal; 
a szemétszállítást is ők finanszíroz-
zák. A gyerekeket ingyenes buszjá-
rat viszi óvodába, iskolába, sőt még 
a színházlátogatásukat is támogatja 
az önkormányzat. 

Az egész faluban ingyen kaszáltat 
az önkormányzat és az egyházi tulaj-
donban lévő temetők karbantartásá-
ról is gondoskodik. A polgármester 
nem rejtette véka alá a véleményét: 
nem érti, miért nem kap egy jól be-
járatott, nagy múltú gyógyfürdő több 
pénzt a fejlesztésre. Mint elmondta, 
ők nem milliárdokat kérnek – mint 
ahogy Barcs esetében, ahol 2,2 mil-
liárdból valósult meg a fürdő –; 200 
millió forintból is képesek volnának 
egy gyógykomplexumot létesíteni 
– természetesen a meglévő fürdőre 
alapozva. Ehelyett 35 millió forintot 
kaptak csak a fürdőre, ahol évente 120 
ezer vendég fordul meg. L. S.

Paloznak
A 440 lakosú Paloznak önkormány-
zata 110 millió forintos idei költségve-
tésébe bekalkulálta három telkük ér-
tékesítéséből remélt 25 milliós bevé-
telt. Czeglédy Ákos polgármester fon-
tosnak tartja, hogy lakossági hozzájá-
rulással elkezdik a külterületen a víz-
vezeték építését, a Közkincs pályáza-
ton elnyert 20 milliós kamatmentes 
hitellel művelődési házzá alakítják 
át az egykori iskolaépületet, amelyet 
a katolikus egyháztól bérelnek. Ter-
veik között szerepel a sportpálya fel-
újítása, a teleházban ifjúsági informá-
ciós pont létrehozása. A polgármester 
szerint az öt település által tavaly lét-
rehozott turisztikai egyesület műkö-
dése növelheti a falu idegenforgalmi 
bevételeit.  J. F.

Paszab
Paszabon az idei költségvetésbe be-
tervezték a művelődési ház átakítását. 
Ennek költségéhez 35 millió forint 
a remélt támogatás. A rossz állapotú 
művelődési házban tornaszobát is ki-
alakítanának, mert az általános isko-
lában nincs tornaterem. Pedig szük-
ség volna rá, mert Paszabon a gye-
reklétszám folyamatosan növekszik. 

A 1350 lelkes településen 180 gyerek 
jár iskolába! Tervezik az óvoda fel-
újítását is. És népművészeti házat is 
szeretnének létrehozni. Cs. Gy.

Rábatamási
A csornai kistérségben az alig ezer lel-
kes Rábatamási önkormányzatának 
idei költségvetési főösszege százhet-
venmillió, a tervezett hiány mintegy 
tizenhétmillió forint. Ez több a ta-
valyi tízmilliós hiánynál, de bíznak 
benne, hogy takarékos gazdálkodás-
sal a hitelfelvételt idén is elkerülhe-
tik. A tavaly megkezdett fejleszté-
sek folytatódnak, pályázatokat ad-
tak be útépítésre, amihez az önrész 
összegét elkülönítették. Továbbra 
sem mondanak le a szennyvízberu-
házásról, de ehhez a pénzt csak ak-
kor tudják előteremteni, ha számuk-
ra is megnyílnak az uniós források, 
mert a portánkénti másfél millió fo-
rintot a lakosságra nem terhelhetik. 
Az új közösségi vagy kultúrháznak 
készek a tervei. A beruházás költsége 
80–100 millió forint, ennyi saját pén-
zük nem is lehet. Pedig spórolnak ele-
get. A Jobaházával korábban létrejött 
intézményfenntartó társulás mellett 
Magyarkeresztúrral is hasonló meg-
állapodást kötöttek, mivel onnan is 
járnak gyerekek a rábatamási iskolá-
ba. A magyarkeresztúri óvoda pedig 
tagóvodája a rábatamásinak. Jelenleg 
110 diák tanul az iskolában, ahol két 
éve művészeti oktatás is folyik tánc, 
zene és képzőművészeti tagozaton. 
Mindemellett folyamatosan tárgyal-
nak a környékbeli településekkel, re-
mélve, hogy idén vagy az elkövetkező 
években bővül a társulás. Január el-
seje óta egyébként önálló háziorvosi 
körzet lett a falu, a közelmúltban fe-
jeződött be az orvosi rendelő belső 
felújítása, csaknem kétmillió forintot 
költöttek rá, a háziorvos minden nap 
rendel. Rábatamásiban a két nagybe-
ruházás – csatornázás, kultúrházépí-
tés – mellett további építési telkek, va-
lamint a község északnyugati részén 
egy látványtó majdani kialakítását is 
elképzelték. K. J.

Rakamaz
Rakamazon a Tisza-parti idegenfor-
galom fejlesztése áll a középpontban. 
A belterületi út és járda építése, fel-
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újítása elkezdődött. Tervezik a tor-
nacsarnok bővítését, s folyamatban 
van a városüzemeltetési kht. telep-
helyének kialakítása. 

Szintén fontos cél a városközpont 
létrehozása. Ki kell jelölni ugyanis 
egy olyan településmagot, amely szol-
gáltatásokkal, szolgáltatóházakkal 
betöltené ezt a szerepet. Ehhez kisa-
jítításokra is szükség lenne, és persze 
parkosításra, térburkolat-építések-
re. Intézmény-áthelyezésekre is sort 
kellene keríteni, illetve kereskedelmi 
egységeket létrehozni. Cs. Gy.

Rinyakovácsi
Rinyakovácsiban alig kétszázan élnek. 
A belső-somogyi falucska polgármes-
tere, Orbán Margit – aki ugyancsak 
a kezdetekről gondos gazdája a tele-
pülésnek – mindig ügyelt arra, hogy 
ne adósodjanak el. Az elmúlt évek 
azonban még inkább megérttették 
vele és a testülettel, hogy addig nyúj-
tózkodjanak, amíg a takaró ér. 

Az idén félmilliós mínusszal indul-
tak, s a Tekis pályázattól várnak 460 
ezer forintot. 

Álmaik lennének, de tervezni 
nem mernek, mivel a kötelező fel-
adatok finanszírozása elviszi az ösz-
szes pénzt. L. S.

Szabolcs
Szabolcs község önkormányzatának 
legfőbb fejlesztési elképzelése a mű-
emlékjellegű Tomory-kastély rendbe-
hozatala, mivel az óvoda, az 50 férőhe-
lyes kultúrterem, meg az orvosi ren-
delő is kastélyban működik. Az alig 
több mint négyszáz lelkes kisközség 
azonban képtelen a kastély felújítá-
sát finanszírozni. Ehhez legalább 3-4 
millió forintra lenne szükség. Az óvo-
da céljára szolgáló helyiség használa-
tát egyébként csak ideiglenesen enge-
délyezték a hatóságok. A kastély na-
gyon rossz állapotban van, azonnali 
segítségre szorulna.

Tiszabercel 
Ebben az évben több mint 300 mil-
lió forint szükséges a tiszaberceli ön-
kormányzat gazdálkodáshoz. A hiány 
70 millió forintra rúg. Ennek ellenére 
bíznak fejlesztési elképzeléseik meg-
valósításában. Több pályázatot be-
nyújtottak. A hiányzó összeg előte-

remtése érdekében önhikis pályázatot 
készítenek. Vagyonfelélés nem lesz. 
A tervezett projektek között szerepel 
egy negyvenszemélyes bentlakásos 
szociális otthon létesítése zöldmezős 
beruházással. Van egy 25 hektáros 
területük, amely valamikor a tégla-
gyáré volt. Oda hajdanán a szeme-
tet rakták le, mára teljes egészében 
rekultiválták. Ott volna mód a szo-
ciális otthon létrehozására, továbbá 
egy szabadidőpark kialakítására. Mi-
vel Tiszabercel a Rétköz legmélyebb 
pontján helyezkedik el, ezért az ár- és 
belvíz elleni védekezés rendszeresen 
nagy gondot okoz. A belvízelveze-
tő csatornahálózat több településsel 
összefogva valósítható meg. Ezért Ti-
szabercel Balsával és Gávavencsellő-
vel közös pályázatot nyújtott be. 

Tiszadada
Tiszadada tervezett projekjei között 
van a református templom tatarozása, 
továbbá az ivóvíz minőségének javí-
tása. Nagy igény van a szennyvízelve-
zető rendszer megépítésére is, mert az 
még számos utcából hiányzik. Tisztí-
tóművel viszont rendelkezik a község. 
Gyerek- és szociális étkeztető központ 
kialakítására is vannak terveik Az is-
kolai étkeztetést és az öregek napközi 
otthonának ellátását egy új, korszerű  
konyha felállításával kívánják megol-
dani. Területük van hozzá. 

Tiszadob
Nem sokkal több mint 500 millió fo-
rintból gazdálkodhat ebben az évben 
a tiszadobi önkormányzat. A forrás-
hiány 62 millió forint körüli. Önhi-
kis pályázatot nyújtanak be most is, 
mint évek óta mindig. Ameddig ez 
a pénzt nem érkezik meg az önkor-
mányzat kasszájába, igencsak spó-
rolniuk kell. 

Az önhikis pályázat révén viszont 
soha sem tesznek szert annyi pénz-
re, mint amennyire szükség lenne. 
Létszámleépítésekkel mégsem szá-
mol(hat)nak, ingatlaneladásra se 
gondolnak. Tervezik viszont az isko-
la bővítését, ám a tervek elkészítése is 
sokba kerül. A tavaly beadott pályá-
zatuk nem nyert, ezért az idén újból 
megpróbálkoznak. A tanyagondnok 
számára gépjárművet vásároltak pá-
lyázati pénzből, 10,5 millió forintért. 

Tervezik a településközpont fejleszté-
sét, ezen belül a közvilágítás kiépít-
tetését. A régi bölcsőde épületét le-
bontották, annak a helyén parkolót 
meg üzletsort hoznának létre. Az idén 
már benyújtottak három pályázatot. 
Az egyiken nyerhető összeg a polgár-
mesteri hivatal felújításának második 
ütemét fedezné.

Tiszaeszlár
Tiszaeszlár képviselő-testülete el-
fogadta a község idei költségvetését, 
amely az eddigi legnagyobb, több 
mint 60 millió forint forráshiányt 
mutatja. Ennek ellenére vannak fej-
lesztési elképzeléseik. A regionális 
fejlesztési tanácshoz a belterületi utak 
felújítására adnak be pályázatot egy 
40 millió forintos beruházás meg-
valósítására. 

Egy két-tantermes általános isko-
lai épület teljes felújítását is megcé-
lozták, amelyhez 11 millió forintra 
lenne szükség. Az út esetében, mivel 
a település a halmozottan hátrányos 
helyzetű, 42 százaléknyi önerő kell, 
s 58 százalék a támogatás mértéke. 
Az iskola-felújításnál pedig 20 szá-
zalék önerővel kell rendelkezniük. 
A fejlesztésekhez hitelt kell felvenni-
ük. A költségvetésbe beépítettek né-
mi tartalékot, de kevés esélyt látnak 
arra, hogy mind a két beadott pályá-
zatuk nyerjen .

Tiszanagyfalu
Tiszanagyfalu fejlesztési elképzelései 
között szerepel a napközi és az iskola 
összeépítése. Erre pályázatot kíván-
nak benyújtani. A munka elvégzése 
körülbelül 5 millió forintba kerülne. 
Ezzel az ÁNTSZ-előírásoknak eleget 
tudnának tenni. A művelődési ház 22 
millió forintos felújítására pályázatot 
nyújtottak be. Szerették volna a sport-
pályán a vízellátás és a szennyvízelve-
zetés gondját megoldani, ám ez hor-
ribilis összegbe kerülne. 

A tervek elkészültek, de a kivite-
lezéséhez egyelőre nem fűzhetnek 
vérmes reményeket. Szociális ott-
hont négy település, Tiszaeszlár, Ti-
már és Szabolcs közösen hozna létre 
Tiszanagyfalu székhellyel. A munka 
330 millió forintba kerülne, aminek 
előteremtése egyelőre még álomnak 
is merész. Cs. Gy. 
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Az ebtartással kapcsolatos feladatok elvégzé-
sét az 1995. évi XCI. törvény az önkormány-
zatokhoz rendelte. Önkormányzati kötelesség 
a veszettség elleni védőoltás megszervezése 
és végrehajtása, az ebösszeírás és -nyilvántar-
tás vezetése, az oltás elől elvont ebek felkutatá-

sa és az ezekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítása. A települé-
si önkormányzat az illetékes az állatkínzás, a szociális együtt-
élés szabályainak megsértése, valamint az ebek általi környe-
zetszennyezés ügyeiben is. Többletkutya tartása és a szociális 
együttélés megsértése esetén a jegyző határozatban tilthatja 
meg az állattartást, súlyos esetben rendőri segédlettel szállíttat-
hatja el állategészségügyi telepre a megkínzott kutyát. Az álla-
tok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
szerint  „…az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlé-
nyek, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden 
ember erkölcsi kötelessége…”. És a Büntető Törvénykönyv két 
évvel ezelőtti módosítása értelmében aki „…gerinces állattal 
szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, 
hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulá-
sát okozza”, börtönbüntetéssel sújtható. Napjainkban a „sop-
roni Mengele” néven elhíresült kutyatenyésztő rémtettei nem 
csak az állatvédőket borzasztották el. A minden önkormány-
zat számára tanulságos eset sokfelé ágazó történéseit és fejle-
ményeit lapunk számára Hegedűs Eszter vázolta.

A CIFRAKUTYÁS  MENGELE
CIFRA SOPRONI ESETE

Helyi lakosok, Ausztriából, Budapest-
ről és az ország más részeiből érke-
zett állatvédők és állatbarátok tüntet-
tek március elsején a soproni Fő téren, 
az önkormányzat épülete előtt. 

Két héttel korábban a város kör-
nyéki balfi szőlőhegyen egy, kutyáját 
kereső fiatal nő vagy száz kutyát lá-
tott rettenetes állapotban: 20–30 centi-
méteres láncra kötve, előttük a sárban 
poshadt moslék. Az ólak tetején aszott 
kutyatetemeket is észrevett. Értesítet-
te az állatvédőket, akik szakértőkkel 
és televíziós stábbal érkeztek a hely-
színre. „A legyöngült, minden emberi 
gondoskodást nélkülöző állatok kiköt-
ve, a szabad ég alatt kuksoltak a 30-40 
centis sárban, némelyek teljes apátiába 
süllyedve. A szomjazó kutyák saját vi-
zeletüket itták és egymást ették.”

Így jellemezte utóbb az elképesz-
tő körülményeket Harcsás Márta, 
az Ebugatta című tévéműsor vezető-
je. Az állatvédők a helyszínen készült 
fotók és videofelvételek alapján rend-
őrségi feljelentést tettek, valamint az 
internetre is feltett petíciójukkal alá-
írásgyűjtésbe kezdtek, követelve a te-
lep azonnali bezárását és az állatkínzó 
megbüntetését. 

Dr. Dobos József soproni jegyző 
március 2-áig semmilyen korlátozó 
határozatot nem hozott, arra hivatkoz-
va, hogy az állatorvosi vizsgálat szerint 
minden kutya oltva van és a tartási kö-
rülmények megfelelőek. 

A 62 éves valahai tájfutó bajnok Ör-
si András (1962-től 1970-ig kilencszer 
nyert csapatbajnokságot a Bp. Sparta-
cus színeiben) nyugdíjas bányamér-

nökként – a saját elmondása szerint 
– a budapesti Szent István Állatorvos-
tudományi Egyetem professzorával, 
dr. Zöldág Lászlóval együtt „szoros ro-
kontenyésztéssel” rendkívül ellenálló 
„cifra”-színű kutyákat szándékozott 
létrehozni. Szerinte „a Magyarország-
nak egyedülálló hírnevet hozó kísér-
letek” része a „ridegtartás”. A tévéadás 
riporterének azt mondta: „Ha én ma-
gának mindent elmesélnék, ami ennek 
a kutatásnak a része, a büdös életben 
nem állhatnék a világ elé!” 

A március 1-jei tüntetés napján tar-
tott sajtótájékoztatón dr. Tölli Katalin 
aljegyző próbálta állni a sajtó képvise-
lőinek ostromát, illetve a dühös tün-
tetők rohamát. Harcsás Márta átadta 
a tízezer (!) aláírást tartalmazó, a te-
lep azonnali bezárását követelő petí-
ciót. Az aljegyző ismertette az egyéb-
ként egy nappal későbbi határozatot, 
amely egy hónap haladékot adott Ör-
sinek, aki ötven kutyát meg is tartha-
tott. A kérdésre, hogy az elmúlt négy 
évben hozzájuk érkezett lakossági be-
jelentések ellenére miért nem történt 
semmi, nem tudott válaszolni. A je-
lenlévők megdöbbenésére betoppant 
Örsi, aki magyarázni kezdte, hogy egy-
fajta „kötelesség” új magyar fajták, pél-
dául az úgynevezett cifrakutyák létre-
hozása. A jelenlévők majdhogynem 
(a szó szoros értelmében) belefojtották 
a szót. A lincshangulatnak futva érke-
ző rendőrök vetettek véget. 

A soproni rendőrség a március 21-ei 
házkutatás során Örsi András mély-
hűtő ládáiban 61 lefagyasztott, rész-
ben felkoncolt kutyatetemet is talált. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Állomás a helyszínen tapasztalt kirí-
vó szabálytalanságok alapján félmillió 
forint állategészségügyi pénzbírságot 
vetett ki Örsire. 

A Harcsás Márta, valamint Árko-
si József, a Magyar Állat- és Termé-
szetvédő Szövetség szakértője (maga 
is tenyésztő) által koordinált országos 
összefogás eredményeként igen sok 
kutyát megmentettek. Az ország min-
den részéből érkező állateledel-adomá-
nyoknak köszönhetően rendszeresen 
kaptak enni, inni. Az ügyet kiemelten 
kezelő helyi rendőrkapitányság mun-
katársai, több állatorvos, a helyi gyep-
mester, önkéntes állatvédők és Örsi 



Ö N K O R M Á N Y Z A T27
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

(!) közreműködésével lajstromozták 
és mikrochippel látták el a mintegy 
kétszáz kutyát, hogy „felelős őrzésre” 
kiadhassák őket állatmenhelyeknek 
és magánszemélyeknek. Örökbefoga-
dásról, ivartalanításról csak a nyomo-
zás befejezése és a bíróság elkobzást 
elrendelő ítélete után lehet szó, mert 
valamennyi – bűnjelként lefoglalt – ál-
lat Örsi tulajdona. 

Árkosi József nyílt levélben több 
kérdésre kért választ Walter Dezső 
soproni polgármestertől, aki ezekre 
a kérdésekre csak részben, s nem kielé-
gítően válaszolt (levélváltásuk az inter-
neten olvasható: www.drogheart.hu). 
„Amit tehettem, azt megtettem – írta 
a polgármester –: közvetítettem az ügy-
ben eljárni jogosult hatóságok és az ál-
latvédők között, és a lefoglalt kutyák 
tartására 250 ezer forintot ajánlottam 
fel a polgármesteri keretből.” Álláspont-
ja szerint a jegyző jogszerűen cseleke-
dett, mert csak a rendőrségtől kapott 
olyan szakvéleményt, amelynek alap-
ján meghozhatta az állattartástól eltiltó 
határozatot. 

E sorok írója megpróbált interjút 
kérni a polgármestertől, de kérdéseire 
„a házszabály előírásai szerint” Mohay 
Gábor sajtóreferens válaszolt. Ő is azt 
állította, hogy a jegyző, amíg nem volt 
a kezében érdemi felhatalmazás, csak 
tessék-lássék intézkedéseket hozhatott. 
Arra kérdésre, hogy az állatvédelmi 
törvény és a jegyző feladatairól szó-
ló 245/1998. (XII.31.) FVM rendelet 
hiányzik-e az önkormányzat irattá-
rából, azt mondta: „Eddig soha nem 
deklaráltuk, hogy a kaposvári egyetem 
nem egészen ugyanazt a jelentést küldte 
nekünk, mint a soproni rendőrségnek. 
A nekünk szólóban nem jelezték egy-
értelműen, hogy hatósági lépések meg-
tétele és a telep felszámolása szükséges.” 
Szerinte „nem önkormányzati feladat 
egy ilyen szinten álló kutyatenyésztő 
etetését ellenőrizni”.

A Kaposvári Egyetem Állattudo-
mányi Karának dékánja, dr. Holló Ist-
ván a „kétféle” szakértői véleményről 
a következőket mondta: „A soproni 
önkormányzat által feltett kérdésekre 
adott válaszok végkicsengése az volt, 
hogy az állategészségügyi követelmé-
nyek nem betartottak, a tartási körül-
mények nem megfelelőek, és javasolták 
a kutyák minél hamarabbi, a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő helyre va-
ló biztonságos elhelyezését. A soproni 
rendőrkapitányság viszont igen célirá-
nyos kérdéseket tett fel, innen adódhat 
az eltérés... Szerintem Sopronban már 
szakértői vélemény nélkül is lépni kel-
lett volna.” 

Dr. Becher Rezső, igazgatási iroda-
vezető nem kívánt válaszolni arra a te-
lefonon feltett kérdésre, hogy négy év 
alatt miért nem tűnt fel neki, mi fo-
lyik telekszomszédja kutyatelepén. 
Ezt láthatta és szagolhatta is. (A kór-
házból származó, megsemmisítésre 
szánt, mosogató- és öblítőszert is tar-
talmazó, a kutyák elé a sárba öntött 
moslék – veszélyes hulladék – mesz-
szire bűzlött.)

Sopron Megyei jogú Város Erzsébet 
Kórházának gazdasági igazgatója, Ti-
borcz Sándor szerint Örsi az ÁNTSZ 
hivatalos engedélyével jelentkezett, 
és azt jogásszal is megnézetve kötöt-
tek vele szerződést a moslék elvitelére. 
A megyei ÁNTSZ szerint nekik semmi 
közük ehhez az ügyhöz. 

A budapesti Szent István Egyetem 
Állatorvos-tudományi Karának dé-
kánja, dr. Fodor László egyetemi ta-
nár határozottan állította, hogy a te-
nyésztő által hírbe hozott dr. Zöld-
ág László professzor Örsi Andrással 
nincs kutatási kapcsolatban. Örsi 
ugyan évekkel ezelőtt öröklési kér-
dések megbeszélésére valóban felke-
reste őt, a professzor az állományából 
származó mintát vizsgálta ugyan, de 
nézetkülönbségeik miatt ez a kapcso-
lat is megszakadt. Zöldág professzor 
a telepen nem járt, s amikor egyete-
mi hallgatóktól a körülményekről ér-
tesült, felhívta a tenyésztő figyelmét 
a helyes állattartás követelményeire. 
„Karunk – mondta a dékán – vissza-
utasítja azokat a tartási és tenyésztési 
módszereket, amelyek nem szolgálják 
az állatok jólétét, veszélyeztetik az ál-
latok egészségét, és kockázatot jelent-
hetnek a környezetünkre.” 

Dr. Pallós László, országos állatvédel-
mi felügyelő – miközben éppen a „sop-
roni ügyben” készített jelentést az ille-
tékes miniszternek – a jegyző felelőssé-
gét firtató kérdésre röviden csak annyit 
mondott, hogy az állatkínzás bűncselek-
mény, és a jegyzőnek abban a pillanat-
ban szólnia kellett volna a rendőrségnek, 
amikor ez tudomására jutott.

Dr. Reinhoffer Csaba alezredes, 
a Soproni Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztályának vezetője elmondta, 
hogy az állatok érdekében soron kívül 
hozták meg a szükséges hatósági intéz-
kedéseket, március 16-áig 198 kutyát 
foglaltak le, vettek nyilvántartásba, je-
löltek meg microchippel, és adtak át 
az ország több állatmenhelyének. Örsi 
Andrást büntető eljárásban állatkínzá-
sért gyanúsítottként kezelik, várják az 
általuk indítványozott elmeszakértői 
vizsgálat eredményét. A Magyar Tu-
dományos Akadémia megkeresésük-
re közölte, hogy az önjelölt kísérlete-
ző semmiféle kutatói engedéllyel nem 
rendelkezik. Az ügyészség egyetérté-
sével indítványozták a jelenleg bűn-
jelként nyilvántartott kutyák előze-
tes elkobzását, ha ugyanis a bíróság 
így rendelkezik, az állatok véglegesen 
örökbe adhatók. A szakértői vélemé-
nyek különbsége az alezredes szerint 
abból adódik, hogy a szakértők nem 
ugyanazokra a kérdésekre válaszol-
tak. A rendőrség célzott kérdése ar-
ra irányult, hogy indokolt-e a kutyák 
lefoglalása és elszállítása a telepről, 
valamint, hogy Örsi birtokában hagy-
hatók-e a bűnjelként lefoglalt állatok. 
Kategorikus választ kaptak: a kutyák 
nem hagyhatók Örsi birtokában és in-
dokolt a telepről és a lakóházból való 
azonnali elszállításuk. 

A bűnügyi osztály vezetője pár héten 
belül vádemelési javaslattal él. Hogy 
mikor születhet jogerős bírói ítélet, azt 
senki se tudná megmondani.

Ám meglehet, hogy az állatvédők 
annak megítélését a brüsszeli bíróság-
tól kérik: mulasztott-e ebben az ügy-
ben az Európai Unió egyik önkor-
mányzata.

A megmentett kutyák egyike. Fotó: drogheart
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HÍRSZÓRÓ
 Mikrotérségi társulást alakíto-
tott a Hajdúhadházi Többcélú Kis-
térségi Társuláson belül Nyíracsád, 
Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Új-
léta és Vámospércs önkormányzata. 
Központjában, a tormafővárosként is 
emlegetett, vállalkozásokban bővel-
kedő Vámospércsen a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, a támogató szol-
gálat, a közösségi pszichiátriai ellátás 
lesz elérhető, az óvodákban és az isko-
lákban pedig megszervezik a gyógy-
testnevelést és logopédiai ellátást.
 A Magyar Köztársasági Ezüst 
Érdemkereszt (polgári tagozat) ki-
tüntetést vehette át településvezetői 
munkája elismeréseként Kolber Ist-
ván regionális fejlesztésért és felzár-
kóztatásért felelős tárca nélküli mi-
nisztertől Zóka Tibor, Zselickisfalud 
polgármestere.

 Zárt ülésen adományozott dísz-
polgári címet az esztergomi képvise-
lő-testület Orbán Viktornak az Esz-
tergomot Párkánnyal összekötő Má-
ria Valéria híd újjáépítésében való 
kormányfői közreműködéséért. 
 Új tantermekkel bővült és mű-
szaki berendezésekkel gazdagodott 
Mindszentgodisán négy intézmény-
fenntartó önkormányzat (Bakóca, Kis-
beszterce, Kishajmás és Mindszentgo-
disa) közös általános iskolája az uniós 
Phare-program keretében elnyert tá-
mogatás felhasználása révén. 

 Egyéb támogatás is kérhető. A mű-
ködésképtelen helyi önkormányzatok 
úgynevezett egyéb támogatása az ön-
kormányzatok kötelező feladataival 
összefüggő, Önhiki-támogatással el 
nem ismert kiadásokhoz igényelhe-
tő. Az igényelhető támogatás összege 
– a rendkívüli és előre nem tervezhe-
tő esetek kivételével – nem haladhat-
ja meg az önkormányzat költségvetési 
rendeletében elfogadott működési célú 
éven belüli hitelek összegének Önhi-
ki-támogatással csökkentett összegét. 
A támogatás megítélésekor a műkö-
dési célra igénybe vett hitel nagyságát 
kiemelten veszik figyelembe. A kérel-
mek előterjesztésére vonatkozóan elő-
írt határidő nincs, tehát a kérelmek év 
közben, folyamatosan benyújthatók. 
A Magyar Államkincstár területi igaz-
gatóságai által felülvizsgált kérelmek 
Belügyminisztériumba történő beér-
kezésének utolsó határideje 2006. de-
cember 15. napja. Az útmutató és az 
adatlap-garnitúra az igazgatóságoknál 
igényelhető, vagy a Belügyminisztéri-
um honlapjáról is letölthető.
 Harmincéves a szolnoki Széchenyi 
lakótelep, amelynek lakói – gyerekek 
és felnőttek – a helyi sportcsarnokban 
közös rendezvényen ünnepelték az év-
fordulót. A gyerekeket kézműves-fog-
lalkozások várták, volt bohóc, bűvész, 
állatshow, s a Napsugár Gyermekház 
által meghirdetett Jó itt élni elnevezésű 
pályázat nyertesei átvették díjaikat. A 
lakótelepen felavatták a sportcsarnok 
előtti Széchenyi parkot.

Az országos sajtóorgánumok témája volt 
nemrégiben egy különös elképzelés, amely a 
Bakony és a Balaton-régió összekapcsolásával 
Veszprémet tenné meg a Balaton fővárosává. 
Ezt át nem gondolt, s kivitelezhetetlen ötlet-

nek tartja Dióssy László, a város polgármestere. A senkivel 
sem egyeztetett elképzelés részint ellentétes azzal a szerep-
pel, amelyet Veszprémnek Székesfehérvárral együtt a jelen-
legi régión belül fejlesztési pólusként kell betöltenie, részint 
veszélyes is abban az értelemben, hogy Európai Unió döntés-
hozó szervezetei a jelenlegi magyar közigazgatási és terület-
fejlesztési struktúrával számolnak, s ennek megfelelően kell 
előkészíteni a fejlesztési elképzeléseket.

Megújuló postapalota
Székesfehérváron az 1800-as évek végén épült Kossuth utcai „postapalo-
tának” jelenleg két tulajdonosa van, a Magyar Posta Zrt. és a T-Com. Az 
épület évek óta húzódó felújítására március közepén kezdtek hozzá. A 
mintegy félmilliárd forintba kerülő teljes rekonstrukció idejére a főposta 
szerepét elsősorban a vasútállomás melletti 2-es posta veszi át. Emellett a 
város 13 postahelyén az elkövetkező 9-10 hónapban minden ügyfélablak-
nál lesz ügyfélfogadás. A főposta épületében az átalakítást követően több 
lesz a hasznos alapterület, kényelmesebb, tágasabb lesz a fogadórész. Az 
ablakok számán nem változtatnak, de azokat Front Office technológiá-
val látják el, ami azt jelenti, hogy minden ablaknál mindent intézhető. A 
mostani üvegablakos rendszer megszűnik, helyette banki pultok lesznek, 
így ügyfél és postás között könnyebb lesz a kommunikáció. Bevezetik az 
ügyfélhívó rendszert, s aki például biztosítást szeretne kötni, külön kis 
tárgyalóirodában, a forgalomtól elkülönítve intézheti ezt. Warvasovszky 
Tihamér polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat be ruházá-
sában, pályázati pénzek bevonásával megújul a postához vezető út, s fel-
újítják a Szent István teret. 
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 Palóc út elnevezésű projektjük 
megvalósítására mikrotérséget hozott 
létre hét falu – Bodony, Mátraballa, 
Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, 
Recsk és Sirok – önkormányzata. Idő-
ben összehangolják turisztikai prog-
ramjaikat, s nagyobb eséllyel pályáz-
hatnak együtt különféle forrásokra. 
 A hajléktalanprogramjáról ismert 
Tarnabod önkormányzata a szociá-
lis tárca támogatása révén 30 millió 
forintból kívül-belül felújította, s in-
formatikai eszközökkel gazdagította a 
helyi általános iskolát, s jelenleg csak-
nem kilencmillió forintért korszerűsí-
ti a helyi óvoda konyháját. Az Orszá-
gos Foglakoztatási Közalapítványtól 
új munkahelyek kialakítására nyert 45 
millió forintot egy, évek óta kihaszná-
latlan istálló helyén létesített kis üzem-
re költötte, amelyben idén májustól 
harminc ember elektronikus hulladé-
kok bontását végezheti, s a falu újabb 
hajléktalanokat fogadhat. 
 Felújították az egri vár szociális 
létesítményeit (amelyeket most már 
mozgássérültek is igénybe vehet-
nek) és a Gárdonyi Emlékmúzeumot. 
A két-éves munka során restaurálták 
az író eredeti bútorait és könyvtárát 
is. A megyei és a városi önkormány-
zat mintegy 20 millió forintot fordított 
a rekonstrukcióra.

 Birtokba veheti a mintegy hét 
hektáron fekvő laktanyát Gyöngyös 
önkormányzata. Az itt kialakítandó 
szociális otthon s egy fogyatékosok 
foglalkoztatására hivatott komple-
xum megvalósítására pályázati for-
rásokat remélnek, miközben közös-
ségi célokra civil szervezetnek, egy-
háznak térítésmentesen kínálnak a 
laktanyából területeket. Hiesz György 
polgármester a városi sportcsarnok 
kialakítására is lát esélyt, miután az 
ingatlan birtokbavételéről a Kincstá-
ri Vagyoni Igazgatósággal várhatóan 
júniusban megegyeznek, s felméretik 
az épületek, illetve a meglévő az infra-
struktúra állapotát.
 Felújítják a zirci polgármesteri 
hivatalt. A városképet is rontó épü-
let külső tatarozását és festését már 
elvégezték a megyei területfejleszté-
si tanácstól elnyert 8 millió forint-
ból. A belső, 60 millió forintos át-
alakításához 42 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert az 
önkormányzat a regionális fejlesz-
tési tanácstól. A felújítás keretében 
ablakokat cserélnek a tanácsterem-
ben és az aulában, hőszigetelést vé-
geznek, növelik a nagyterem befoga-
dóképességét, az irodákban korszerű-
sítik a fűtést, a világítást, a helyiségek 
egységes műpadlót kapnak. 

 Ökumenikus szoba várja Tiszate-
nyőn minden hétvégén a katolikus és 
református hívőket, akik saját temp-
lomot szeretnének. A község 1950-
ben vált önállóvá, lakói a rendszer-
változtatás után a templomépítésre 
alapítványt hoztak létre, annak szám-
láján másfél millió forint gyűlt ed-
dig össze. A terv elkészült, a templom 
alapkövét elhelyezték. Nemrégiben a 
helyi önkormányzat, a falurendezési 
tervnek megfelelően másutt, a hívők 
szempontjából jobb helyen, a leendő 
sétálóutcán jelölte ki az ökumenikus 
templom helyét; ennyit tehetett. 
 Tíz utcában tervez útburkolat-fel-
újítást a veszprémi önkormányzat. 
A beruházásokhoz szükséges összeg 
egy részét a Közép-dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Tanács pályáza-
tán nyert összegből finanszírozzák. 
A helyszíneket egy ezzel a feladattal 
megbízott grémium választotta ki, 
amely eredetileg több utca felújítását 
javasolta, ám valamennyire nem jut-
hatott pénz. A projektekhez így is 74,2 
millió forint önrészre van szükség.
 A pszichiátriai szakrendelés idő-
tartamának növelését célzó pályáza-
tot nyújtott be a törökszentmiklósi 
képviselő-testület. A helyi Egyesített 
Gyógyító-, Megelőző Intézet járóbe-
tegszakellátás-kapacitásának módo-
sítását igénylik: a „fölös” reumato-
lógiai szakorvosi órák pszichiátriai 
szakorvosi órákra való történő átmi-
nősítését. Az elmúlt évben a pszichi-
átriai szakrendelésen 4230-an jelen-
tek meg, s egy-egy betegre csak 6-7 
perc jutott.

A képviselő-testület tagjai számára 
is titok ama számvevőszéki jelentés 
tartalma, amit Esztergom önkor-
mányzata gazdálkodásának átfo-
gó vizsgálatáról készített az állam 
legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve. 
Az ÁSZ tavaly decemberben adta át 
a jelentést Meggyes Tamás polgár-
mesternek. Az ellenzéki képviselők 
testületi ülésen kezdeményezték a 
dokumentum nyilvánosságra hoza-
talát, de ezt a polgármester megta-
gadta, s a jelentésbe való betekintést 
is csak az országgyűlési választások 
után, a május 11-ei képviselő-testü-
leti ülés hetének hétfői napján, azaz 
május 8-án teszi lehetővé.

TIT
OKPiacosították a fürdôkórházat

Közhasznú társaságként működik március 1-jétől a harkányi Zsigmondy 
Vilmos Rehabilitációs Gyógyfürdőkórház. Az intézményfenntartó Ba-
ranya megyei önkormányzat azért is döntött a működtetési forma ilye-
tén megváltoztatásáról, mert az állami finanszírozásban érdemi változás 
nem várható, s a kórházak számára a piaci környezethez való alkalmaz-
kodás, a szolgáltatások bővítése, a részleges térítés mellett fogadott bete-
gek ellátásának aránynövelése jelenthet kitörési lehetőséget. A harkányi 
gyógyfürdőkórházban a komplex rehabilitációs központ 2007-től új, emelt 
színtű, minőségi szolgáltatást fog nyújtani. A szakmai program megvaló-
sítása – 3-5 éven belül – további milliárdos költségű fejlesztést feltételez. 
Ilyen területen azonban kizárólag gazdasági társaságok számára vannak 
és várhatók pályázati lehetőségek. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés el-
nöke szerint a fejlesztési célok megvalósulásának eszköze volt olyan mű-
ködtetési forma kialakítása, amely lehetővé teszi külső tőke bevonását. A 
Magyar Villamos Művek Zrt.-vel és a Paksi Atomerőmű Rt.-vel közös köz-
hasznú társaságban a törzstőkéből való részesedés aránya szerint az ön-
kormányzat a szavazatok 60 százalékával rendelkezik. A kórház közhasz-
nú társaságként való működtetése lehetővé teszi, hogy a megyei közgyűlés 
érvényesítse tulajdonosi akaratát, a kórház pedig alkalmazkodhat a piaci 
folyamatokhoz, részt vehet a gazdálkodó szervezeteknek kiírt fejlesztési 
pályázatokon. A megtermelődő források csak az alapítók által elfogadott 
közhasznú célra használhatók fel.
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 A XXI. század iskolája elnevezé-
sű uniós pályázaton nyert 50 millió 
forintból Almamelléken kicserélték 
a társközségekkel közös iskolaépület 
nyílászáróit, az udvar esztétikus tér-
burkolatot kapott, az alsó termekben 
és a diákotthonban központi fűtést 
szereltek, s kialakítottak egy infor-
matikai labort. Az átadási ünnepség 
március 15-én volt. 
 Az egri polgári esküvőket ideig-
lenesen a Művészetek Házában, va-
lamint a Megyeházán tartják, amíg 
a Városháza dísztermét felújítják. A 
mennyezet már kész, most a falfelü-
letek következnek. A rekonstrukció 
keretében a korszerűbbre cserélt fű-
téscsöveket, a villanyvezetékeket és 
a hangosító kábeleket a falba rejtik. 
A munkálatok 10 millió forintba ke-
rülnek. 
 Negyedszázados nyugdíjasklub-
jának hetven tagját köszöntötte a sü-
megi Kisfaludy étteremben Rátosi 
Ferenc polgármester, aki méltatta a 
város időseit összetartó sümegi klub 
vezetőjének munkáját, s a választá-
sok lebonyolításához kérte klubta-
gok segítségét.
 Aláírásgyűjtésbe kezdett az Ösz-
szefogás Kőszegért Egyesület annak 
érdekében, hogy megvalósulhasson 
a város évtizedes álma, a strand. Az 
egyesület talált egy befektetőt, aki él-
ményparkkal bővített fürdőt építene 
a városban.
 Megmentik a Túr folyót: hama-
rosan kitisztítják a medrét, pótolják 
a vízkészletet és visszacsatolják a hol-
tágakat. Erről esett szó egy minapi 
nyíregyházi konferencián, ahol el-
hangzott, hogy az Öreg és az Élő Túr 
megmentésével a környékbeli telepü-
lések lakóinak életkörülményei is ja-
vulhatnak, mivel a vállalkozók több 
pályázati forráshoz juthatnak, és új 
munkahelyeket teremthetnek.
 Babaház nyílt Babóton. Egy hely-
beli varrónő bocsátotta több mint 
ezer babából álló gyűjteményét a köz-
ség rendelkezésére, az önkormány-
zat a kultúrházban adott neki helyet, 
ahol szakköri foglalkozások kereté-
ben többek között ruhát varrnak a 
babákra a helyi gyerekek.
 Tanuszoda beruházásának indítá-
saként hirdetett közbeszerzési eljárást 
a mohácsi önkormányzat. 

Sportcsarnokot avattak 
Szombathely új sportcsarnokának avatásán részt vett a miniszterelnök, aki 
beszédében arra emlékeztetett, hogy sportminiszterként az alapkőletétel-
nek volt részese. Dicsérte dr. Ipkovich György polgármester érdekérvénye-
sítő képességét, megemlítvén, hogy abban az időben talán senki sem tudott 
egymilliárd forintos támogatást kapni a sporttárcától. Mielőtt átadta volna 
a csarnokot, azt mondta: az egész ország büszke lehet a szombathelyi pol-
gárokra, akik véghezvitték tervüket, és elérték céljukat. Dr. Hegedűs Csaba 
olimpiai bajnok, Szombathely díszpolgára ünnepi beszédében úgy fogalma-
zott: „A megyeszékhely lakói mertek álmodni, s így most itt lehetünk e csoda 
avatásán.“ Az aktív sportolók nevében Dancsó Zoltán kick-box világbajnok 
vette át a sportcsarnokot, aki bejelentette: áprilisban profi kick-box gálának 
ad otthont az új létesítmény.

A gyôri jármûipar kitüntetettje
Prof. dr. Martin Winterkorn, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke, a Volks-
wagen AG igazgatótanácsának tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem tiszteletbeli professzora a Parlamentben a köztársasági el-
nöktől vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést. 
A kitüntetettről kevesen tudják, hogy Magyarországról kitelepített, 1986 óta 
rendszeresen idelátogató német szülők gyermeke, aki anyja és apja szülőhazá-
ját is a sajátjaként szereti. A kilencvenes évek tervezési időszakában ő javasolta 
Magyarországot az Audi új motorgenerációja számára gyártótelephelyül, ré-
sze volt abban, hogy a motorgyár felépítését jelentős beruházások követték, 
s a győri székhelyű Audi Hungária a Volkswagen-konszern egyik központi 
motorszállítójaként Magyarország legnagyobb exportőrévé vált. A kitüntetés-
re a magyar járműipar felépítését és fejlődését segítő kiemelkedő munkájáért 
terjesztette fel a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. A kitüntetése utá-
ni fogadáson a magyar miniszterelnökkel az új sportautójukról beszélgetett, 
amelynek gyártása hamarosan megkezdődik Győrött, ám amelynek világpre-
mierjét csak a magyarországi választási kampány után, április 6-án tartják 
Angela Merkel német kancellár és – a kitüntetett reményei szerint – a magyar 
kormányfő jelenlétében, Berlinben.

Megújíthatók az art-mozik 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot írt ki a hazai art-mo-
zi hálózat fejlesztésére. A 100 millió forintos vissza nem térítendő támogatás 
célja, hogy segítse az art mozik korszerűsítését. A pályázaton azok az önkor-
mányzatok vehetnek részt, amelyek a fejleszteni kívánt mozi, illetve a mozit 
tulajdonló gazdasági társaság többségi tulajdonosai, vagy amelyek vállalják, 
hogy a pályázat megvalósulását követő három évben a más tulajdonú mozi 
éves működési, üzemeltetési költségeinek legalább 15 százalékát kifizetik.Tá-
mogatást lehet igényelni például a moziterem műszaki és kényelmi feltételei-
nek fejlesztésére (kényelmes székek, jó minőségű és megfelelő méretű vászon, 
minőségi audiovizuális technika, minőségi fűtő- és légkondicionáló beren-
dezés), számítógépes jegykiadó rendszerének és internetes kapcsolatának ki-
alakítására, a mozi belsőépítészeti átalakítására és többletszolgáltatások be-
vezetésére (büfé, kávézó, videotéka, DVD-kölcsönző), valamint a filmszínház 
akadálymentesítésére. Pályázni lehet továbbá a mozi homlokzatának, külső 
falainak felújítására, az előcsarnok, a mellékhelyiségek, a ruhatár, az épület-
gépészeti rendszer fejlesztésére is. A támogatás felső határa pályázatonként 
20 millió forint. A pályázat leadási határideje: 2006. április 28. További rész-
letek a www.kultura.hu oldalon találhatóak.
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