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Az alábbi sorok írásakor még nem 
tudni, hogy a Magyarországon átfo-
lyó vizek minden eddiginél nagyobb 
áradása hány települést önt el, de azt 
igen, hogy az árvíz mely településeket 
veszélyezteti. Ezek listáját mellékel-
te a TÖOSZ a települési önkormány-
zatok polgármestereinek, a megyei 
közgyűlések elnökeinek címzett, áp-
rilis 5-ei felhíváshoz, amelyet a bel-
ügyminiszter, a regionális fejleszté-
sért és felzárkóztatásért felelős tárca 
nélküli miniszter, valamint – a kor-
mány felkérésére – a TÖOSZ elnö-
ke együtt írt alá. A felhívásban sze-
repeltetett számlaszámot itt is közöl-
jük: 10201006-50051867-00000000, 
a felhívás tartalmát a 14. oldalon is-
mertetjük.

SZOLIDARITÁSI
FELHÍVÁS

Hogyan veszejtette el a legnagyobb ellenzéki párt 
kampányfőnöke és hogyan nyerte vissza a képvi-
selő-testület egy önkormányzat működőképessé-
gét még az országgyűlési választások előtt. Erről 
olvashatnak a 11–14. oldalon. 

Hajdúdorog egyik nevezetessége, hogy – a környékbeli hajdúvárosoktól elté-
rően – lakosságának kilencvenöt százaléka görög katolikus vallású, s hogy itt 
áll az ország legnagyobb román gótikus stílusban épült görög katolikus temp-
loma, amelyet 1912-ben X. Pius pápa Rómában székesegyházi rangra emelt. 
A másik nevezetesség ehhez kapcsolódik, de újkori: az önkormányzat az or-
szágban egyedülállóan teljes vertikumú egyházi iskolarendszert alakított ki 
az óvodától a gimnáziumig. Hogy miképpen tehette ezt, arról – továbbá az ál-
lam és az egyház szétválasztásának elvét kimondó, 1990-es IV. törvényről – 
Kujbus Mihály János, az 1993-as időközi választás óta a település újra és újra 
megválasztott polgármestere a Ha isten nem volna című, a TÖOSZ részvéte-
lével „összehozott” kötet egyik interjúalanyaként nyilatkozott. Szerinte a leg-
jobb szétválasztás az együttműködés. A kötetről és a kötetet bemutató minapi 
lajosmizsei rendezvényről a 26-27. oldalon olvashatnak.

Az ICNWeb jelenlegi formájában 
az ICNW-partnerek számára áll ren-
delkezésre. Az idén lehetőség nyílik 
arra, hogy a partnerek által képviselt 
önkormányzatok is hozzáférhessenek 
a tudásmenedzsment rendszerhez. 
Így a TÖOSZ révén e szervezet min-
den tagönkormányzata ingyen jut-
hat hozzá a belépéshez szükséges jel-
szóhoz, s veheti igénybe az internetes 
adatbázis szolgáltatásait. Az ICNW 
projekt jó gyakorlatokat összegyűjtő 
adatbázisa iránt érdeklődő tagönkor-
mányzatok ez ügyben Krausz Veroni-
kához, a TÖOSZ nemzetközi titkárá-
hoz fordulhatnak (krausz@toosz.hu). 
A jelszóval levédett honlap egyébként 
angol nyelvű, ezért ajánljuk, hogy a je-
lentkező tagönkormányzatok az ICN-
Web honlappal kapcsolatos teendők 
elvégzésével angolul beszélő munka-
társukat bízzák meg. Ajánljuk továb-
bá figyelmükbe a 19. oldalon Tudás-
csere című írásunkat.
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Zongor Gábor választás előtti elemzése a 4–10. oldalon.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMÛ FOLYÓIRATBAN 
MEGJELENTETNI SZÁNT HIRDETÉSEK TARTALMA,  

HELYE, TERJEDELME, TARIFÁJA ÉS FORMÁJA
A TÖOSZ folyóiratában  

csakis olyan fizetett hirdetések 
jelenhetnek meg – az egyes 

rovatokban, illetve a rovatok 
között –, amelyek megrendelői  

a helyi önkormányzatoknak  
a maguk jól felfogott érdekében 

segíteni szándékoznak,  
s legalábbis bővítik  

az önkormányzatoknak szánt 
szolgáltatások, eszközök  

kínálatát.  
A lap vagy nyomdakész  

hirdetéseket (pr-cikkeket) közöl, 
vagy azokat a szerkesztőség 

szakemberei – külön  
megrendelésre – elkészítik  

(írják, szerkesztik,  
megtervezik, kivitelezik). 

A hirdetések (pr-cikkek)  
terjedelme  

és közlési tarifája forintban

belső fekete-fehér oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 140.000
1/2 (kb. 225 cm²) 80.000
1/3 (kb. 150 cm²) 70.000
1/4 (kb. 110 cm²) 50.000
1/8 (kb. 52 cm²) 30.000
1/16 (kb. 25 cm²) 20.000

belső, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 200.000
1/2 (kb. 225 cm²) 140.000
1/4 (kb. 110 cm²) 90.000
1/8 (kb. 52 cm²) 60.000
1/16 (kb. 25 cm²) 40.000

hátsó, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 240.000
1/2 (kb. 225 cm²) 160.000

címoldalon, az oldal alján: 
1/4 (kb. 110 cm²) 160.000 
1/8 (kb. 52 cm²) 100.000

A nyomdakész  
hirdetéseket  
a szerkesztők  
EPS-formátumban 
kérik (tükörméret: 
174x245 mm, vágott 
méret: 203x284 mm) 
CD-n, vagy  
az aczel@toosz.hu  
e-mail címre.  
Az elkészítendő  
hirdetésekhez szánt 
illusztrációt  
(logót, képet)  
eredetiben 
(szkennelhető 
minőségben) kérik  
a szerkesztőség  
címére, illetve  
nagy felbontású 
 JPG-formátumban  
a fenti e-mail címre.

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67. Pf.:372.
Telefon: 06-28/420-121, Fax: 06-28/420-783,
Mobil.: 06-30/6343-676
Honlapunk: www.agramir.hu; e-mail: bajnoczi@agramir.hu

JINMA®
KOMMUNÁLIS KISTRAKTOROK
25-45 LE-ig, FÜLKÉS KIVITELBEN IS!

 NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
 KÜL- ÉS BELTÉRI KOMMUNÁLIS
 SEPRŐGÉPEK, SEPRŐ-PORSZÍVÓK

ÖNKORMÁNYZATI ÉS IPARI TERÜLETEK KOMMU-
NÁLIS MUNKÁIRA, CSATLAKOZTATHATÓ ADAP-

TEREK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL!
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min
den

nap
okMiközben a 2006. évben az országgyűlési képviselőjelöltek száma a négy évvel korábbi vá-

lasztásokhoz képest jelentősen csökkent¹, az önkormányzati vezetők jelenléte és aktivitása 
növekedett². A 176 egyéni országgyűlési választókerületben összesen 123 megyei és települési 
önkormányzati vezető szerezte meg a jelöltséghez szükséges számú kopogtató cédulát. Zon-
gor Gábor alábbi elemzése elsősorban az egyéni országgyűlési választókerületben szerepet 

vállaló első számú önkormányzati vezetők jelöltségére irányul, s nem terjed ki az országgyűlési képviselő-
jelöltekként ugyancsak szerepet vállaló megyei közgyűlési alelnökökre, alpolgármesterekre, önkormányzati 
képviselőkre, s a korábbi önkormányzati tisztségviselők szerepvállalására sem. Hogy miképpen szerepeltek 
a Parlamentbe igyekvő elsőszámú önkormányzati vezetők a 2006-os országgyűlési választásokon, tehát a 
kettős képviseletre törekvők e kísérletének sikerességét, azt olvasóink a választási eredmények ismeretében 
maguk elemezhetik. 

KÍSÉRLET
a kettõs képviseletre 

A kettős képviseletre törekvő önkormányzati vezetők el-
sősorban a parlamenti pártok köréből kerültek ki; a kisebb 
pártok nem, vagy alig tudtak jelöltjükként polgármestert 
indítani az idei országgyűlési választáson. Az egyéni je-
löltek körében lényegesen növekedett az önkormányza-
ti vezetők részvétele. A kiemelt szerepet betöltő önkor-
mányzati vezetők országos nagypolitikai indulási lehe-
tőségeit figyelembe véve az őszi önkormányzati választás 
adhat választ arra, hogy mennyiben tekinthető önkéntes 
visszavonulásnak, vagy a pártbizalom megcsappanásá-
nak egy-egy országosan is ismert helyi politikus háttér-
be szorulása.

Megyei közgyûlési elnökök 
A 2002–2006 közötti Országgyűlésben mindösszesen 
kilenc megyei önkormányzati elnököt találtunk³. A köz-
gyűlési elnökök közül a ciklus zárásakor heten az MSZP-
frakcióban ültek (dr. Kékes Ferenc – Baranya; dr. Balogh 
László – Bács-Kiskun; Gyárfás Ildikó – Borsod-Abaúj-
Zemplén; dr. Juhászné Lévai Katalin – Hajdú-Bihar; Sós 
Tamás – Heves; Szabó Imre – Pest; Gazda László – Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyéből) míg a nyolcadik (dr. Sza-
kács Imre – Győr-Moson-Sopron megyéből) a Fidesz frak-
ció tagja volt.

Az országgyűlési képviselő megyei közgyűlési elnökök 
– a Baranya megyei dr. Kékes Ferenc kivételével – ismét 
indultak a parlamenti választásokon. A hét megyei elnök-
képviselő mellett további négy közgyűlési elnök (Varga 
Zoltán – Békés; dr. Gyenesei István – Somogy; Frankné dr. 
Kovács Szilvia – Tolna és Kuti Csaba – Veszprém megyé-
ből) tett kísérletet egyéni parlamenti választókerületben 
a győzelemre. A tizenkilenc megyei elnök közül  így tizen-
egyen váltak képviselőjelöltté. Többségében kormánypár-
tiak: hét szocialista, egy MSZP–SZDSZ közös jelölt, két 
ellenzéki: egy Fidesz,KDNP, egy MDF-jelölt, és egy társa-
dalmi szervezet, a Somogyért Egyesület jelöltje.

Kimutatás az egyéni országgyûlési képviselõjelölt megyei közgyûlési elnökökrõl, 2006. április 9.

Megye
Megyei közgyűlési elnök  

neve  
(vk. száma)

Országgyűlési  
képviselővé jelölő  

szervezet neve
Bács-Kiskun Dr. Balogh László (1.) MSZP–SZDSZ

Békés Varga Zoltán (3.) MSZP
Borsod-Abaúj-Zemplén Gyárfás Ildikó (7.) MSZP

Győr-Moson-Sopron Dr. Szakács Imre (2.) Fidesz, KDNP
Hajdú-Bihar Dr. Juhászné Lévai Katalin (4.) MSZP

Heves Sós Tamás (2.) MSZP
Pest Szabó Imre (5.) MSZP

Somogy Dr. Gyenesei István (6.) Somogyért Egyesület
Szabolcs-Szatmár-Bereg Gazda László (5.) MSZP

Tolna Frankné dr. Kovács Szilvia (5.) MSZP
Veszprém Kuti Csaba (7.) MDF

Megjegyzés: dőlt betűvel jelöltük a jelenlegi parlamenti képviselők nevét

¹ 2002-ben összesen 1244 egyéni képviselőjelölt indult a választásokon, ezzel szemben 2006-
ban „csak” 1001 személy szerezte meg a jelöltséghez szükséges ajánlószelvényt.
² Négy évvel ezelőtt pontosan 100 elsőszámú önkormányzati vezető indult egyéni választó-
kerületben, 2006-ban a számuk 123-ra növekedett.
³ Szabó Gábor, aki az MSZP Fejér megyei listájáról került be a Parlamentbe, 2002. novem-
ber 11-ével lemondott mandátumáról, ezáltal a megyei közgyűlési elnök parlamenti képvi-
selők száma nyolcra csökkent.
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A megyei elnökök az egyes pártokban eltérő súllyal vol-
tak jelen a pártok választási listáin. Az országos listákat 
tekintve a legelőkelőbb helyen az MDF-jelölt Kuti Csaba 
(28.) volt található, az MSZP-jelöltek közül – megőrizve 
négy évvel korábbi helyét – a Heves megyei Sós Tamás 
(46.) volt az első számú szocialista megyei önkormány-
zati szereplő. 

A megyei listákat áttekintve megállapítható, hogy a szo-
cialistáknál listavezető: dr. Balogh László – Bács-Kiskun; 
Sós Tamás – Heves; Szabó Imre – Pest és Frankné dr. Ko-
vács Szilvia – Tolna, az MDF-nél ugyancsak listavezető: 
Kuti Csaba – Veszprém megyében. A további négy – egyé-
ni körzetben induló – szocialista megyei közgyűlési elnök 
mindegyike (Varga Zoltán – Békés; Gyárfás Ildikó – Bor-
sod-Abaúj-Zemplén; dr. Juhászné Lévai Katalin – Hajdú-
Bihar; Gazda László – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) 
2. helyen volt a megyei listán. Az egyéni választókerület-
ben nem induló szocialista megyegyűlési elnökök közül 
egyedül a Nógrád megyei Dóra Ottó szerepelt megyei 
listán (6. helyen). Öt szocialista megyei közgyűlési elnök 
(dr. Kékes Ferenc – Baranya; dr. Frank József – Csongrád; 
Szabó Gábor – Fejér; Tokár István – Jász-Nagykun-Szol-
nok és Agócs István – Komárom-Esztergom megyében) 
– saját elhatározásából, vagy pártja akaratából, de nem 
aspirált parlamenti képviselői szerepre.

Az egyetlen, egyéni választókerületben induló Fideszes 
megyei közgyűlési elnök, dr. Szakács Imre (Győr-Mo-
son-Sopron) az országos listán nem szerepelt és a megyei 
listán csak a 6. helyet szerezte meg. A másik két ellenzé-
ki megyegyűlési elnök (Markó Péter – Vas és Kiss Bódog 
Zoltán – Zala megyében) sem egyéniben, sem listán nem 
vett részt a parlamenti választásokon.

Az egyetlen civil megyei elnök, a somogyi dr. Gyene-
sei István (Somogyért Egyesület) a lista hiánya miatt csak 
egyéni választókerületben szerepelt.

Összességében a megyei közgyűlési elnökök 58 száza-
léka (a négy évvel korábbi 68 százalékkal szemben) töre-
kedett egyéni választókerületi megmérettetéssel nagy-
politikai szerepre. 

Megyei jogú városi polgármesterek
A 22 megyei jogú városi polgármester közül 11-en (akik 
a most záruló ciklusban is országgyűlési képviselők vol-
tak) kísérletet tettek, hogy egyéni választókerületben meg-
újítsák parlamenti képviselői mandátumukat. A 2002-ben 
képviselővé választott és a ciklust végig teljesítő nagyvá-
rosi polgármesterek közül nyolcan az MSZP színeiben 
(dr. Toller László – Pécs; Káli Sándor – Miskolc; dr. Bot-
ka László – Szeged; Warvasovszky Tihamér – Székesfe-
hérvár; dr. Kálmán András – Dunaújváros; Balogh József 
– Győr; dr. Nagy Imre – Eger; Botka Lajosné – Szolnok vá-
rosában) ismételten megmérettetik magukat. Ugyancsak 
újból indult a választásokon a Fidesz-frakcióban ülő há-
rom nagyvárosi polgármester (dr. Lázár János – Hódme-
zővásárhely; Kósa Lajos – Debrecen és dr. Gyimesi Endre 
– Zalaegerszeg városában). 

Négy parlamenti mandátummal is rendelkező nagy-
városi polgármester (Puszta Béla – Salgótarján; Szita 
Károly – Kaposvár [a kaposvári polgármester a második 
parlamenti ciklusában 2002. december 15-ével lemondott 
országgyűlési képviselői mandátumáról]; Csabai Lászlóné 
– Nyíregyháza és dr. Ipkovich György – Szombathely vá-
rosában) viszont nem indult egyéni választókerületben. 
Ezzel szemben három – a most véget ért parlamenti ciklus-
ban mandátummal nem rendelkező – megyei jogú városi 
polgármester (dr. Szécsi Gábor – Kecskemét; Bencsik János 
– Tatabánya és Kocsis Imre Antal – Szekszárd városában) 
ringbe szállt a parlamenti képviselőségért. 

A fentieken túl négy nagyvárosi polgármester – két szo-
cialista (Walter Dezső – Sopron és Litter Nándor – Nagy-
kanizsa városában), továbbá két szabaddemokrata (Pap 
János – Békéscsaba és Dióssy László – Veszprém városá-
ban) – nem indult egyéni mandátumért.

A megyei jogú városi polgármesterek közül az adott 
párt országos listáján a szekszárdi Kocsis Imre Antal 
volt a legelőkelőbb helyen (SZDSZ, 32.), a pécsi dr. Toller 
László helyezése a második legjobb (MSZP, 40.). A Fi-
desz országos listáján egyedül az egyéni körzetben nem 
induló és a megyei listán sem szereplő kaposvári Szita 

Kimutatás az egyéni országgyûlési képviselõjelölt megyei jogú városi polgármesterekrõl, 2006. április 9.

Megye
Polgármester  

neve  
(vk. száma)

Országgyűlési  
képviselővé jelölő  

szervezet neve
Város

Polgármesternek jelölő  
szervezet neve

Baranya Dr. Toller László (3.) MSZP Pécs MSZP
Bács-Kk Dr. Szécsi Gábor (2.) SZDSZ–MSZP Kecskemét Fidesz-MDF

Borsod-AZ Káli Sándor (3.) MSZP Miskolc MSZP–SZDSZ
Csongrád Dr. Botka László (3.) MSZP–SZDSZ Szeged MSZP–SZDSZ–MSZDP–Centrum
Csongrád Dr. Lázár János (6.) Fidesz,KDNP Hódmezővásárhely Fidesz

Fejér Warvasovszky Tihamér (1.) MSZP Székesfehérvár FPE–FMNYP–MSZP–SZDSZ
Fejér Dr. Kálmán András (3.) MSZP Dunaújváros MSZP

Győr-Moson-Sopron Balogh József (3.) MSZP Győr MSZP
Hajdú-Bihar Kósa Lajos (3.) Fidesz,KDNP Debrecen Fidesz–MDF

Heves Dr. Nagy Imre (1.) MSZP Eger MSZP–SZDSZ
Jász-Nagykun-Szolnok Botka Lajosné (3.) MSZP Szolnok MSZP
Komárom-Esztergom Bencsik János (1.) Fidesz,KDNP Tatabánya Független

Tolna Kocsis Imre Antal (1.) SZDSZ Szekszárd SZDSZ
Zala Dr. Gyimesi Endre (1.) Fidesz,KDNP Zalaegerszeg Fidesz–MDF–MKDSZ

Megjegyzés: dőlt betűvel jelöltük a jelenlegi parlamenti képviselők nevét
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Károly (Fidesz, KDNP, 92.) szerepelt a nagyvárosi pol-
gármesterek közül.

A megyei listák élén majd mindegyik párt szerepelte-
tett – politikai súlyukat méltányolva – megyei jogú városi 
polgármestert (MSZP: dr. Botka László – Szeged; Warva-
sovszky Tihamér – Székesfehérvár; Balogh József – Győr; 
dr. Nagy Imre – Eger; dr. Ipkovich György – Szombathely. 
Fidesz, KDNP: Kósa Lajos – Debrecen; Bencsik János 
– Tatabánya; dr. Gyimesi Endre – Zalaegerszeg. SZDSZ: 
Kocsis Imre Antal – Szekszárd). 

Sem egyéniben, sem listán nem találkozhattunk a sop-
roni Walter Dezső, a salgótarjáni Puszta Béla és a nagy-
kanizsai Litter Nándor nevével. Az országosan is ismert 
nyíregyházi Csabai Lászlóné országgyűlési képviselőség-
től való visszavonulását jelzi, hogy még a megyei listán 
sem szerepelt, s az MSZP országos listáján is csak jelképes 
(97.) helyet foglalta el.

Összesen 14 megyei jogú városi polgármester neve sze-

repelt az egyes egyéni választókerületi szavazólapokon, 
vagyis 64 százalékuk (a négy évvel korábbi 68 százalékkal 
szemben) vállalkozott nagypolitikai szerepre.

Fõvárosi kerületi polgármesterek
A 23 fővárosi kerületi polgármester közül a most zárult 
parlamenti ciklusban nyolccal találkozhattunk. Heten 
– Horváth Csaba a II., dr. Steiner Pál az V., Molnár Gyula 
a XXI., dr. Tóth József a XIII., Hajdu László a XV., Mester 
László a XVIII. és Szabados Ákos a XX. kerület vezetője 
– az MSZP-frakcióban, míg az I. kerület polgármestere, 
Nagy Gábor Tamás a Fidesz-frakcióban végezte képvise-
lői munkáját. 

A nyolcból heten – Szabados Ákost kivéve, aki négy 
éve a fővárosi listán szerzett mandátumot – ismételten 
kísérletet tettek a parlamentbe jutásra. Rajtuk kívül még 
három kerület polgármestere indult az országgyűlési vá-
lasztáson, ketten SZDSZ-jelöltként – Csécsei Béla a VIII. 

A megyék elsõszámú önkormányzati tisztségviselõinek jelöltsége az országgyûlési választásokon, 2006. április 9.

A vezető 
megyéje

A vezető 
tisztsége

A vezető 
neve

A vezető 
szervezete

egyéni 
választókerület 

száma

helye  
a megyei  

listán

helye  
az országos  

listán
Baranya elnök Dr. Kékes Ferenc MSZP - - -

mjv.pm Dr. Toller László MSZP 3. 2. 40.
Bács-Kiskun elnök Dr. Balogh László MSZP 1. 1. -

mjv.pm Dr. Szécsi Gábor* SZDSZ 2. 2. -
Békés elnök Varga Zoltán MSZP 3. 2. -

mjv.pm Pap János SZDSZ - 8. 56.
Borsod-Abaúj-Zemplén elnök Gyárfás Ildikó MSZP 7. 2. 113.

mjv.pm Káli Sándor MSZP 3. 3. -
Csongrád elnök Dr. Frank József MSZP - - -

mjv.pm Dr. Botka László MSZP 3. 1. 43.
mjv.pm Dr. Lázár János Fidesz, KDNP 6. 2. -

Fejér elnök Szabó Gábor MSZP - - -
mjv.pm Warvasovszky Tihamér MSZP 1. 1. -
mjv.pm Dr. Kálmán Attila MSZP 3. 2. -

Győr-Moson-Sopron elnök Dr. Szakács Imre Fidesz, KDNP 2. 6. -
mjv.pm Balogh József MSZP 3. 1. -
mjv.pm Walter Dezső MSZP - - -

Hajdú-Bihar elnök Dr. Juhászné Lévai Katalin MSZP 4. 2. 114.
mjv.pm Kósa Lajos Fidesz, KDNP 3. 1. -

Heves elnök Sós Tamás MSZP 2. 1. 46.
mjv.pm Dr. Nagy Imre MSZP 1. 11. 79.

Jász-Nagykun-Szolnok elnök Tokár István MSZP - - -
mjv.pm Botka Lajosné MSZP 3. 5. 96.

Komárom-Eesztergom elnök Agócs István MSZP - - -
mjv.pm Bencsik János Fidesz, KDNP 1. 1. -

Nógrád elnök Dóra Ottó MSZP - 6. -
mjv.pm Puszta Béla MSZP - - -

Pest elnök Szabó Imre MSZP 5. 1. 50.
Somogy elnök Dr. Gyenesei István Somogyért Egyesület 6. - -

mjv.pm Szita Károly Fidesz, KDNP - - 92.
Szabolcs-Szatmár-Bereg elnök Gazda László MSZP 5. 2. -

mjv.pm Csabai Lászlóné MSZP - - 97.
Tolna elnök Frankné Dr. Kovács Szilvia MSZP 5. 1. 115.
Vas elnök Markó Péter Fidesz, KDNP - - -

mjv.pm Dr. Ipkovich György MSZP - 1. -
Veszprém elnök Kuti Csaba MDF 7. 1. 28.

mjv.pm Dióssy László SZDSZ - 16. 51.
Zala elnök Kiss Bódog Zoltán Fidesz, KDNP - - -

mjv.pm Dr. Gyimesi Endre Fidesz, KDNP 1. 1. -
mjv.pm Litter Nándor MSZP - - -
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és dr. Gegesi Ferenc a IX. kerület polgármestere –, egy 
polgármester pedig – Rátonyi Gábor a XIV. kerület első 
embere – a Fidesz, KDNP-jelöltjeként.

Mindösszesen tíz kerületi polgármester – az összes 
kerületi polgármester 43 százaléka – igyekezett egyéni 
választókerületben parlamenti mandátumhoz jutni, akár-
csak négy esztendővel ezelőtt, bár a személyeket tekint-
ve csupán öten tettek ismét kísérletet a kettős képviselet 
elnyerésére.

Az MSZP országos listáján kiemelt helyen (16.) szerepel 
az V. kerületi dr. Steiner Pál, őt követi az angyalföldi dr. 
Tóth József (36.) és az újbudai Molnár Gyula (39.). A szo-
cialista listán az első 100 között a 60. helyen szerepel még 
a kerületi polgármesterek közül az egyéniben nem induló 
pesterzsébeti Szabados Ákos. A szabaddemokrata kerületi 
polgármesterek közül csupán Csécsei Béla (37.) szerepelt 
az SZDSZ országos listáján. A Fidesz, KDNP országos 
listáján az első százban nem volt kerületi polgármester, 
a zuglói Rátonyi Gábor a 121. helyen szerepelt.

A fővárosi helyzet érdekessége, hogy dr. Demszky Gábor 
főpolgármester – aki 1990-ben egyéni választókerületben, 
1998-ban és 2002-ben is a budapesti SZDSZ pártlistáról 
került be az Országgyűlésbe, de képviselői mandátumá-
ról főpolgármesterré választását követően minden alka-
lommal lemondott – a mostani választáson ismét vezette 
a párt fővárosi listáját, viszont az SZDSZ országos listá-
ján nem szerepelt. 

Városi, községi polgármesterek
Az előző ciklust záró parlamentben a 2006-ban indult 
egyéni képviselőjelöltek között – a már említett hét megyei 
közgyűlési elnökön, tizenegy megyei jogú városi és hét ke-
rületi polgármester mellett – huszonöt további elsőszámú 
önkormányzati vezető – városi és községi polgármester 
– foglalt helyet. A négy évvel korábbi 62-vel szemben most 
89 volt egyéni képviselőjelölt. 

A legtöbb kisvárosi és községi polgármestert egyéni 
képviselőjelöltnek a Fidesz, KDNP állította (24), vala-
mivel kevesebbet az SZDSZ (22), az MSZP (21), illetve 
az MDF (16). 

A négy parlamenti párt jelöltjei mellett egy-egy egyéni 
képviselőjelölt polgármester indult a MIÉP–Jobbik (Barati 

Attila/Pácin), a Centrum (Dr. Czétényi István/Seregélyes), 
a Kereszténydemokratapárt (Dr. Schwalm Mária/Majs) 
és a Magyar Nyugdíjasok Pártja (Dr. Szarvas Attila/Me-
zőkovácsháza) színeiben, valamint egy független (Balogh 
Jánosné/Mártély) volt jelen a küzdelemben.

A Fidesz, KDNP színben ismételten parlamenti man-
dátumra igyekezett szert tenni tizenegy városi polgár-
mester: Tóth Imre (Sarkad), Molnár Oszkár (Edelény), 
Tállai András (Mezőkövesd), Tasó László (Nyíradony), 
Pogácsás Tibor (Monor), Hadházy Sándor (Visegrád), 
Potápi Árpád (Bonyhád), Németh Zsolt (Vasvár), dr. Bóka 
István (Balatonfüred), dr. Kovács Zoltán (Pápa) és Nógrá-
di Zoltán (Lenti). 

Rajtuk kívül még négy jobboldali városi polgármester 
törekedett kettős mandátum megszerzésére: Tamás Bar-
nabás (Putnok), Meggyes Tamás (Esztergom), Hoffman 
Pál (Tököl) és dr. Oláh Albert (Kisvárda). 

A parlamenti képviselő községi polgármesterek közül 
Fidesz, KDNP-jelöltként a mandátum megszerzésért öten 
szálltak ismét ringbe: Hargitai János (Nagynyárád), Len-
gyel Zoltán (Sáregres), Móring József Attila (Somogyvár), 
dr. Karakó László (Gávavencsellő) és dr. Simon Miklós 
(Nyírbogát). Községi polgármesterként – első alkalom-
mal – egyéni képviselői mandátumért négyen harcoltak 
Fidesz, KDNP-jelöltként: Demeter Zoltán (Bánhorváti), 
Bodó Imre (Tiszasziget), Török Margit (Tenk) és Vígh 
László (Felsőrajk).

A parlamenti ellenzék közös (MDF, Fidesz, KDNP) 
jelöltjeként csupán két kisvárosi polgármester – dr. Gé-
mesi György (Gödöllő) és Sisák Imre János (Pásztó) – in-
dult egyéni választókerületben. A gödöllői polgármester, 
aki korábban az MDF alelnöke is volt, nem fogadta el az 
MDF országos listáján felajánlott 24. és a Pest megyei lis-
tán a 3. helyet (lásd: http://www.gemesigyorgy.hu/besze-
dek-nyilatkozatok/dictas.php?id=508), szemben a pász-
tói kollégájával, aki a demokrata fórum Nógrád megyei 
listáját vezette és a 23. helyet foglalta el a párt országos 
listáján. Rajtuk kívül további öt város első embere indult 
többnyire önállóan MDF-jelöltként: dr. Marenics János 
(Siklós), dr. Jánosdeák Gábor (Sárospatak), Szeifert Fe-
renc (Berettyóújfalu), Tóth István (Tura) és Juhász Zoltán 
(Nagykálló)⁴. 

Az MDF egyéni képviselőjelöltjei között kilenc közsé-
gi polgármester volt: Takács János (Pákozd), Babos Atti-
la (Dunaszeg), Mesterházi József (Enese), Ivády Gábor⁵ 
(Ivád), Eszes Béla (Jánoshida), Törőcsik József (Tóalmás), 
dr. Palkovics Lajos (Biatorbágy), Barabás Ferenc (Kocsér) 
és Máhl Ferenc (Olaszfalu).

Összességében a parlamenti ellenzék (Fidesz és MDF) 
egyéni parlamenti képviselőjelöltként negyven kisvárosi 
és községi polgármestert indított.

Az MSZP ismétlésre vállalkozó hét kisvárosi polgár-
mesterén – Páva Zoltán (Komló), Fetser János (Orosháza), 

Kimutatás az egyéni jelölt fõvárosi polgármesterekrõl, 2006. április 9.

Polgármester neve  
(vk. száma)

Országgyűlési 
képviselővé  

jelölő  
szervezet neve

Polgármesterré  
jelölő szervezet neve

Nagy Gábor Tamás (1.) Fidesz, KNDP Fidesz–MDF–MKDSZ
Horváth Csaba (2.) MSZP MSZP–SZDSZ
Dr. Steiner Pál (7.) MSZP MSZP–SZDSZ
Csécsei Béla (11.) SZDSZ MSZP–SZDSZ

Dr. Gegesy Ferenc (12.) SZDSZ SZDSZ–MSZP
Molnár Gyula (16.) MSZP MSZP–SZDSZ
Dr. Tóth József (20.) MSZP MSZP–SZDSZ
Rátonyi Gábor (21.) Fidesz, KNDP Fidesz–MDF–MKDSZ
Hajdu László (23.) MSZP MSZP

Dr. Mester László (27.) MSZP MSZP
Megjegyzés: dőlt betűvel jelöltük a jelenlegi parlamenti képviselők nevét

⁴ Juhász Zoltán a nagykállói polgármester az MDF, Összefogás Megyénkért közös jelöltje-
ként indult a választásokon és az MDF Szabolcs-Szatmár Bereg megyei listáján a 3. míg az 
országos listán a 45. helyet foglalta el.
⁵ Korábban Ivády Gábor polgármester a Fidesz pétervásárai választókerületi elnöke volt, amely 
tisztségről tiltakozásul lemondott. Lásd:http://66.249.93.104/search?q=cache:P8uW_ohbvFcJ:
index.hu/politika/belhirek/%3Fmain:2005.03.08%26214276+iv%C3%A1dy+g%C3%A1-
bor+fidesz&hl=hu&ct=clnk&cd=11&lr=lang_hu&inlang=pl
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Kimutatás az egyéni országgyûlési képviselõjelölt polgármesterekrõl, 2006. április 9. 

Megye/főváros Az MSZP jelöltjei A Fidesz-MPSZ, KDNP 
jelöltjei Az SZDSZ jelöltjei Az MDF jelöltjei Más párt jelöltje,  

illetve független jelölt

Baranya

Dr. Toller László  
(Pécs) 3. vk.  
Páva Zoltán  
(Komló) 4. vk.  
Paizs József  
(Szigetvár) 7.vk.

Dr. Hargitai János  
(Nagynyárád) 5. vk.

Metzing József  
(Pellérd) 3. vk.  
Dr. Wekler Ferenc  
(Mecseknádasd) 5. vk.

Dr. Marenics János  
(Siklós) 6. vk.

Dr. Schwalm Mária  
(Majs) 5. vk. 
Kereszténydemokratapárt

Bács-Kiskun

Aranyi János  
(Szalkszentmárton) 4. vk.  
Széll Péter  
(Baja) 9. vk.

- Dr. Szécsi Gábor***  
(Kecskemét) 2. vk.  
Ficsór József  
(Kiskunfélegyháza) 5. vk.  
Török Gusztáv Andor  
(Kalocsa) 7. vk.  
Rapcsák András  
(Jánoshalma) 10. vk.

- -

Békés

Dr. Perjési Klára  
(Gyula) 2. vk.  
Fetser János  
(Orosháza) 6. vk.

Tóth Imre  
(Sarkad) 2. vk.

Dr. Nagy Béla  
(Medgyesegyháza) 7. vk.

- Dr. Szarvas Attila  
(Mezőkovácsháza) 7. vk. 
Magyar Nyugdíjasok Pártja

Borsod- 
Abaúj- 

Zemplén

Káli Sándor  
(Miskolc) 3. vk.  
Vécsi István  
(Ricse) 10. vk. 

Demeter Zoltán  
(Bánhorváti) 6. vk.  
Tamás Barnabás  
(Putnok) 7. vk. 
Molnár Oszkár  
(Edelény) 8. vk.  
Tállai András  
(Mezőkövesd) 13. vk.

Farkas Zoltán  
(Tiszaújváros) 12. vk.  
Balla Erzsébet  
(Tibolcdaróc) 13.vk.

Dr. Jánosdeák Gábor  
(Sárospatak) 10. vk.

Barati Attila  
(Pácin) 10. vk. 
MIÉP–Jobbik

Csongrád

Dr. Botka lászló**  
(Szeged) 3. vk. 
Bedő Tamás  
(Csongrád) 4. vk.
Szirbik Imre  
(Szentes) 5. vk.  
Dr. Buzás Péter  
(Makó) 7. vk.

Bodó Imre  
(Tiszasziget) 1. vk.  
Dr. Lázár János  
(Hódmezővásárhely) 
6. vk.

- - Balogh Jánosné  
(Mártély) 6. vk. 
független

Fejér

Warvasovszky Tihamér  
(Székesfehérvár) 1. vk.  
Dr. Kálmán András  
(Dunaújváros) 3. vk.  
Szántó János  
(Bicske) 7. vk.

Lengyel Zoltán  
(Sáregres) 6. vk.

- Takács János  
(Pákózd) 4. vk.

Dr. Czétényi István  
(Seregélyes) 2. vk. 
Centrum

Győr- 
Moson- 
Sopron

Balogh József  
(Győr) 3. vk.  
Papp József  
(Csorna) 5. vk.

- - Babos Attila  
(Dunaszeg) 1.vk.  
Mesterházi József  
(Enese) 5. vk.

-

Hajdú- 
Bihar

- Kósa Lajos  
(Debrecen) 3. vk.  
Tasó László  
(Nyíradony) 4. vk.

Fülöp Mihály  
(Biharkeresztes) 5. vk.  
Gál István  
(Balmazújváros) 8. vk.

Szeifert Ferenc  
(Berettyóújfalu) 5. vk.

-

Heves

Dr. Nagy Imre  
(Eger) 1. vk.  
Érsek Zsolt  
(Hatvan) 4. vk.

Török Margit  
(Tenk) 5. vk.

- Ivády Gábor  
(Ivád) 2. vk.

-

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok

Botka Lajosné   
(Szolnok) 3.vk.

- Dr. Magyar Levente **** 
(Jászberény) 2. vk. 
Dr. Czuczi Mihály 
(Kunszentmárton) 5. vk.

Eszes Béla  
(Jánoshida) 2. vk.

-

Papp József (Csorna), Érsek Zsolt (Hatvan), Zatykó János 
(Komárom), dr. Tittmann János (Dorog) és dr. Both János 
(Vác) – kívül további 10 város első embere – Paizs József 
(Szigetvár), Széll Péter (Baja), dr. Perjési Klára (Gyula), 
Bedő Tamás (Csongrád), Szirbik Imre (Szentes), dr. Bu-
zás Péter (Makó), Szántó János (Bicske), Lombos István 
(Balassagyarmat), Schwartz Béla (Ajka) és Mohácsi József 
(Keszthely) – szeretett volna országgyűlési képviselő len-
ni egyéni választókerületben szerzett mandátum révén. 

A városi polgármestereken kívül négy szocialista községi 
polgármester is egyéni képviselőjelölt volt: Aranyi János 
(Szalkszentmárton), Vécsi István (Ricse), Laboda Gábor 
(Üröm) és Molnár József (Gerjen).

Az SZDSZ a már említett két megyei jogú városi és két 
kerületi polgármesteren túlmenően további 22 polgármes-
tert indított a parlamenti képviselőválasztáson, közülük 
ketten – dr. Wekler Ferenc (Mecseknádasd község, német 
kisebbségi települési önkormányzat) és Jüttner Csaba 
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Megye/főváros Az MSZP jelöltjei A Fidesz-MPSZ, KDNP 
jelöltjei Az SZDSZ jelöltjei Az MDF jelöltjei Más párt jelöltje,  

illetve független jelölt

Komárom- 
Esztergom

Zatykó János  
(Komárom) 4. vk.  
Dr. Tittmann János  
(Dorog) 5. vk.

Bencsik János  
(Tatabánya) 1. vk.  
Meggyes Tamás  
(Esztergom) 5. vk.

- - -

Nógrád Lombos István  
(Balassagyarmat) 4. vk.

* Maczó László  
(Bér) 2.vk.

Sisák Imre János *  
(Pásztó) 2. vk.

Pest

Dr. Bóth János  
(Vác) 2. vk.  
Laboda Gábor  
(Üröm) 10. vk.

* 
Pogácsás Tibor  
(Monor) 7. vk.  
Hadházy Sándor  
(Visegrád) 11. vk.  
Hoffman Pál  
(Tököl) 12. vk. 

Bodrogi Györgyné  
(Nagykáta) 6.vk.  
Wittinghoff Tamás  
(Budaőrs) 9. vk.  
Grószné Krupp Erzsébet  
(Pilisvörösvár) 10. vk.

Dr. Gémesi György *  
(Gödöllő) 4. vk.  
Tóth István  
(Tura) 5. vk.   
Törőcsik József  
(Tóalmás) 6. vk.  
Dr. Palovics Lajos  
(Biatorbágy) 9. vk.  
Barabás Ferenc  
(Kocsér) 16. vk.

-

Somogy - Móring József Attila  
(Somogyvár) 4. vk.

- - -

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg

- Dr. Karakó László  
(Gávavencsellő) 3. vk.  
Dr. Simon Miklós  
(Nyírbogát) 6. vk.  
Dr. Oláh Albert  
(Kisvárda) 7. vk.

Kiss Gyula  
(Demecser) 5. vk. 
Fodor Zsolt  
(Nyírcsászári) 6. vk.  
Jüttner Csaba***  
(Vásárosnamény) 8. vk. 
Dr. Sértő-Radics István  
(Uszka) 10. vk.

Juhász Zoltán  
(Nagykálló) 4. vk.

-

Tolna Molnár József  
(Gerjen) 2. vk.

Potápi Árpád  
(Bonyhád) 3.vk.

Kocsis Imre Antal  
(Szekszárd) 1. vk.

- -

Vas - Németh Zsolt  
(Vasvár) 5. vk.

- - -

Veszprém

Schwartz Béla  
(Ajka) 1. vk.

Dr. Bóka István  
(Balatonfüred) 2. vk.  
Dr. Kovács Zoltán  
(Pápa) 3. vk. 

Baky György  
(Bakonybél) 5.vk.

Máhl Ferenc  
(Olaszfalu) 5. vk.

-

Zala

Mohácsi József  
(Keszthely) 3. vk.

Dr. Gyimesi Endre  
(Zalaegerszeg) 1. vk.  
Nógrádi László  
(Lenti) 4. vk.  
Vígh László  
(Felsőrajk) 5. vk.

Tislér István  
(Tószerdahely) 4. vk.

- -

Budapest

Horváth Csaba  
(I. ker.) 2.vk. 
Dr. Steiner Pál  
(V. ker.) 7. vk. 
Molnár Gyula 
(XI. ker.) 16. vk. 
Dr. Tóth József  
(XIII. ker.) 20. vk. 
Hajdu László  
(XV. ker.) 23. vk.
Dr. Mester László  
(XVIII. ker.) 27. vk.

Nagy Gábor Tamás  
(I. ker.) 1. vk. 
Rátonyi Gábor  
(XIV. ker.) 21. vk.

Csécsei Béla  
(VIII. ker.) 11. vk. 
Dr. Gegesy Ferenc  
(IX. ker.) 12. vk.

-

Megjegyzés: 
* MDF–Fidesz–KDNP közös jelölt
** MSZP–SZDSZ közös jelölt
*** SZDSZ–MSZP közös jelölt
**** Visszalépett a szocialista jelölt javára

(Vásárosnamény város) – a kettős képviselet ismétlésére 
törekedtek. A szabaddemokrata városi polgármesterek 
közül csatasorba állt: Ficsor József (Kiskunfélegyháza), 
Török Gusztáv Andor (Kalocsa), Rapcsák András (János-
halma), Farkas Zoltán (Tiszaújváros), Fülöp Mihály (Bi-
harkeresztes), Gál István (Balmazújváros), dr. Magyar 
Levente⁶ (Jászberény), dr. Czuczi Mihály (Kunszentmár-

ton), Bodrogi Györgyné (Nagykáta), Wittinghoff Tamás 
(Budaőrs), Grószné Krupp Erzsébet (Pilisvörösvár) és Kiss 
Gyula (Demecser). A 13 városi és a mecseknádasdi polgár-
mester mellett további nyolc községi polgármester indult 
SZDSZ-jelöltként: Metzing József (Pellérd), Nagy Béla 
(Medgyesegyháza), Balla Erzsébet (Tibolcdaróc), Maczó 
László (Bér), Fodor Zsolt (Nyírcsászár), dr. Sértő-Radics 
István (Uszka), Baky György (Bakonybél) és Tislér István 
(Tószerdahely).

⁶ Dr. Magyar Levente 2006. március 30-án visszalépett a szocialista dr. Szekeres Imre ja-
vára.
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A kísérletezõk aránya, megoszlása
Az önkormányzati jelenlét szempontjából szembeötlő, 
hogy 2002-ben a Centrum párt még tizenhárom polgár-
mesterrel vonult fel a választásokon, most csupán egy 
polgármestert tudott megnyerni az indulásra. Ugyancsak 
csökkent a MIÉP befolyása, mivel négy éve még kettő, 
most csupán egy polgármester indult a párt jelöltjeként. 
Míg 2002-ben valamennyi országos listát állító párt je-
löltjei között találtunk legalább egy polgármestert, most 
három párt – MCF Roma Összefogás Párt, Magyar Vidék 
és Polgári Párt és a Magyar Kommunista Munkáspárt – 
jelöltjei között nem volt településvezető.

A parlamentbe igyekvő 123 első számú önkormányzati 
vezető (polgármester, közgyűlési elnök) több mint egy-
harmada (35%) szocialista, egynegyedük (25%) Fidesz, 
KDNP-, több mint egyötödük (21%) SZDSZ-, egyhetedük 
(14%) MDF-jelölt volt. 

Az összes egyéni képviselőjelölt 12,3 százaléka polgár-
mester, vagy közgyűlési elnök. Az MSZP-jelöltek kereken 
negyede (25 százalék) önkormányzati vezető, és jelen-
tősnek mondható a másik három parlamenti párt (Fi-
desz, KDNP=18 százalék; SZDSZ=15 százalék; MDF=10 
százalék) jelöltjei között is az elsőszámú önkormányzók 
aránya.

A parlamentbe törekvő elsőszámú önkormányzati ve-
zetők megyék szerinti megoszlása is eltérő.

A legtöbb polgármester (13) Pest megyében indult 
a parlamenti választáson. Érdekesség, hogy három vá-
lasztókerületben (6. 9. és 10. OEVK) két-két polgármester 
is mérkőzött a mandátumért. Jelentős volt még a polgár-
mesterek részvétele az országgyűlési képviselő-választá-
sokon Borsod-Abaúj-Zemplén (10), Baranya (8) és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg (8) megyékben. 

Ezzel szemben csak három-három polgármester vál-
lalkozott az országos megmérettetésre Nógrád és Tolna 
megyében, s mindössze egy-egy polgármester vett részt 
jelöltként egyéni választókerületben Somogy és Vas me-
gyében.

Mind a megyei közgyűlés elnöke, mind a megyei jogú 
város(ok) polgármestere indult a parlamenti választáso-
kon Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves és Tolna megyékben. Győr-Moson-Sopron megyé-
ben a közgyűlés elnöke és a megyeszékhely város polgár-
mestere is indult a választásokon, viszont a másik megyei 
jogú város (Sopron) polgármestere nem vett részt az or-
szágos vetélkedésben. Elsőszámú önkormányzati vezetők 

összecsapására sehol nem került sor, nem úgy mint négy 
esztendővel ezelőtt, amikor is Salgótarjánban (Becsó Zsolt 
– Puszta Béla) és Zalaegerszegen (Varga László – Dr. Gyi-
mesi Endre) a megyei közgyűlés elnöke a megyeszékhely 
város polgármesterével mérkőzött.

Csak a megyei elnök indult egyéni választókerületben 
Békés, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszp-
rém megyében, míg csak a megyei jogú város polgár-
mestere vállalt egyéni jelöltséget nyolc nagyvárosban: 
Pécsett, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Székesfehér-
várott, Dunaújvárosban, Szolnokon, Tatabányán és Za-
laegerszegen. 

Nem indult egyéni körzetben a megyei közgyűlési el-
nöke a parlamenti választáson Baranya, Csongrád, Fejér, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, 
Vas és Zala megyében, valamint a megyei jogú városok 
polgármesterei közül Békéscsabán, Sopronban, Kaposvá-
rott, Nyíregyházán, Veszprémben és Nagykanizsán. Nem 
indult továbbá a képviselői szerep elnyeréséért Nógrád 
és Vas megyében egyik elsőszámú (megyei/megyei jogú 
városi) vezető sem.

A 41 elsőszámú megyei helyi politikus közül csupán 
kilencen – a megyei közgyűlési elnökök közül dr. Kékes 
Ferenc (Baranya), dr. Frank József (Csongrád), Szabó Gá-
bor (Fejér), Tokár István (Jász-Nagykun-Szolnok), Agócs 
István (Komárom-Esztergom) Markó Péter (Vas) és Kiss 
Bódog Zoltán (Zala), valamint a már korábban említett 
két megyei jogú városi polgármester Walter Dezső (Sop-
ron) és Litter Nándor (Nagykanizsa) – nem voltak sem 
egyéniben, sem megyei, illetve országos listán jelöltek 
a parlamenti választásokon. 

A képviselőjelölt polgármesterek között országos ön-
kormányzati szövetségi vezető dr. Balogh László (MSZP-
SZDSZ), a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gének elnöke, dr. Gémesi György (MDF, Fidesz, KDNP), 
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, dr. Tol-
ler László (MSZP), a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
elnöke, dr. Magyar Levente (SZDSZ), a Kisvárosi Önkor-
mányzatok Országos Érdekszövetsége elnöke, dr. Wekler 
Ferenc (SZDSZ), a Kistelepülési, Községi és Kistérségi Ön-
kormányzatok Országos Szövetségének elnöke. 

Nem indult egyéni körzetben Dióssy László (SZDSZ), 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 
elnöke és jelöltként nem vett részt a parlamenti válasz-
tásban Becze Lajos (független), a Magyar Faluszövetség 
elnöke sem.

Kimutatás az egyéni országgyûlési képviselõjelölt elsõ számú önkormányzati vezetõkrõl a jelölõ szervezetek szerinti csoportosításban 2006. április 9.

Típus MSZP
Fidesz, 
KDNP

SZDSZ MDF
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Megyei önkormányzat 8 1 - 1 - - - - 1 - 11
Megyei jogú város önkormányzata 8 4 2 - - - - - - - 13
Fővárosi kerület önkormányzata 6 2 2 - - - - - - - 10
Városi önkormányzat 17 15 13 7 - - - 1 - - 56
Község/nagyközség önkormányzata 4 9 9 9 1 1 1 - - 1 33
Összesen 43 31 26 17 1 1 1 1 1 1 123
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Az ÖNkormányzat idei, januári lapszámában A bolgár fiú címmel megír-
tam, hogy az általam is választott helyi képviselő-testületben egy kisebbsé-
gi kedvezménnyel mandátumhoz jutott fiatalembernek az ő előre kalkulál-
ható egyetlen szavazatával miként diadalmaskodott az egyik oldal a másik 
oldal felett, s hogy miként születhettek imígyen eszement, az önkormányzat 

kasszáját kifosztó rendeletek. Megírtam, hogy ez bolgár fiú az egyik oldal pökhendi és os-
toba szolgájaként milyen kihívóan viselkedett, s hogy látszólag (de csak látszólag!) az ő ve-
zérletével fertőzték meg az egyik oldal önkormányzati képviselői pártjuk választási kam-
pányával a testületi döntéseket. A februári lapszámban megjelent Etno című, a választási 
törvény sürgős módosításának szükségességét indokoló elemzésben is említést tettem erről 
a fiatalemberről, mert attól tartottam, hogy az ő egyetlen szavazatával kierőszakolt népbo-
londító önkormányzati rendeletek a bolgár fiút szolgájává szegődtető pártnak – a főváros 
egyik legnépesebb kerületében – a királycsináláshoz elegendő szavazatot szerezhetnek. Az-
óta kiderült, hogy ez a kerület – jelesül az ötödik – ennek a (legnagyobb ellenzéki) pártnak 
– a kampánylaborja volt. Ám Rogán Antal kampányfőnök laboratóriuma – még az ország-
gyűlési választások első fordulója előtt – váratlanul összeomlott.

Tehát a főváros ötödik kerületében 
vagyunk, a Belvárosban, ahol az or-
szággyűlési választások előtti idő-
szakban felragasztott Munka, otthon, 
család feliratú, narancsszínű plaká-
tokon Rogán Antal mosolyog. Lega-
lábbis mosolygásra törekszik. A járó-
kelők (a potenciális szavazók) közül 
sokan megesküdnének rá, hogy mo-
solygós a szeme, mások szerint kifeje-
zetten hideg, kiszámított a tekintete. 
Mindenesetre Rogán Antal ország-
gyűlési képviselőjelölt már nem is-
meretlen az ötödik kerületben, töb-
ben azt is tudják róla, hogy ő a kor-
mányváltás szükségességét sulyko-
ló propaganda atyamestere, a legna-
gyobb ellenzéki párt kampányfőnöke. 
De kevesen tudják, hogy ez a külön-
ben halk szavú férfi a választási kam-
pány eszközeinek használhatóságát 
és hatékonyságát embereken mérte, 
hogy képes volt, sikerült neki egy ön-
kormányzat képviselő-testületében 

a kampányt modellezni, s e testüle-
ten belül egy nagyvárosnyi kerület 
választópolgárainak befolyásolható-
ságának vizsgálatára kísérleti labo-
ratóriumot kiépíteni. Ezt fantasztikus 
teljesítménynek értékelhetik a kísér-
let alanyai is: az ötödik kerület vá-
lasztópolgárai.

A testület 
A korábban hagyományosan jobb-
oldali polgármestert választó belvá-
rosiak 2002-ben is többségben vol-
tak, ám egy kicsiny részük (628 lakos) 
a MIÉP jelöltjére szavazott, s így az új 
kormány koalíciós pártjainak közös, 
baloldali jelöltje a korábbi polgármes-
ternél száznál alig több (116), de azért 
több szavazatot kapott. 

Az MSZP és az SZDSZ közös je-
löltjeiként tizenegyen lettek a testület 
tagjai (Antal-Kis Béla, Horn Miklós, 
dr. Lendvai Jánosné, Molnár Katalin, 
Pásztor Tibor, Ripp Gézáné, Veress 

Istvánné, Kun László, Margittai Edit, 
Ónody Tamás, Palotás Imre), a Fidesz-
MPP, az MDF, az MKDSZ, a Belvá-
ros Jövőjéért Egyesület és a Kisgazda 
Polgári Egyesület közös jelöltjeiként 
ugyancsak tizenegyen (Bartal Nán-
dor, dr. Batári Péter, dr. Bégány Attila, 
Gerendás József, Jeneyné dr. Rubovsz-
ky Csilla, dr. Kertész Balázs, Pásztor 
Lajos, Pataki Zoltán, Puskás András, 
Rogán Antal, Varga Sándorné), tes-
tületi tag lett továbbá egy MIÉP-es 
jelölt (Tóth Lajos), valamint a Füg-
getlen Bolgár Kisebbség képviseletét 
vállaló, a választók nagy többsége, de 
a rászavazók számára is szinte töké-
letesen ismeretlen kedvezményezett 
(Schneider Mihály). 

Az új polgármester (a szocialista 
dr. Steiner Pál) ingatag testületet irá-
nyított, kompromisszumokra kény-
szerülve, alkuk árán, ám sokáig (egé-
szen az elmúlt év novemberéig) igen 
eredményesen. Az eredményes mű-

AZ ÖSSZEOMLOTT
kampánylabor
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ködtetésben a Fidesz-vezette tömö-
rülés viszonylagos megosztottságá-
nak is szerepe volt. Részint a MIÉP-es 
Tóth Lajos nem minden esetben értett 
egyet a fideszes tizeneggyel, részint 
e jobboldali tizenegyben Bégány At-
tila (az MDF, majd a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom elnevezésű, új 
keletű szervezet sajátos akcióiról elhí-
resült belvárosi elnöke) önálló irány-
zatot képviselt.

Tavaly novemberben azonban 
az ötödik kerületben jövevénynek 
nevezhető Rogán Antal vezérletével 
a jobboldal egységesült, s a „bolgár” 
Schneider Mihály megnyerésével szi-
lárd többséget szerezve a baloldali-
liberális tizenegyet, meg a polgár-
mestert tartósan maga alá gyűrte. 
A testületben az észérveknek nem 
volt többé szerepük, a vita lényegé-
ben megszűnt, a döntések a többség 
hatalmán alapultak. 

A főváros ötödik kerületében a ha-
talomra éhes legnagyobb ellenzéki 
párt kampánypolitikája az önkor-
mányzatiságot temette maga alá. 
Egy ideig.

A jövevény

A 2002. évi önkormányzati válasz-
táson a belvárosi választók az álta-
luk akkor már országos politikus-
ként ismert jövevény Rogán Antalt 
466 szavazattal juttatták képviselői 
mandátumhoz (a 461 voksra érde-
mesített Horn Miklós ellenében), ne-
ki magának a Belvároshoz nem sok 
köze volt. 

Négy évvel korábban Budapestnek 
a Belvárostól távoli, 13. választókör-
zetében országgyűlési képviselője-
löltként mérethette meg magát, de 
Észak-Pesterzsébet és Dél-Ferenc-
város választópolgárai többségének 
bizalmát nem sikerült megszerez-
nie. Mindazonáltal parlamenti kép-
viselő lett: az általa 1997 júniusában 
választott párt 1998-ban listás hely-
lyel jutalmazta az akkor huszonhat 

éves, nagyreményű fiatalembert, ami-
ért 1996 októberében tető alá hoz-
ta az e párt ifjúsági szervezetének 
tekintett Fidelitast. Kétségkívül te-
hetséges politikusnak – előadónak 
és szervezőnek – ígérkezett. A Buda-
pesti Közgazdaság-tudományi Egye-
tem pénzügy szakán 1995-ben dip-
lomázott, frissdiplomásként a kol-
légium nevelőtanára volt, később 
óraadó tanár az egyetem pénzügy 
tanszékén, a Magyar Nemzeti Bank 
munkatársaként egészen rövid ideig 
dolgozott, 1996-tól a Batthyány Lajos 
Alapítvány titkáraként tevékenyke-
dett. A Fidesz-Magyar Polgári Párt 
Országos Választmányának belépésé-
nek esztendejében lett a tagja, 1998-
ban a miniszterelnöki kabinetiroda 
politikai titkárságának vezetőjévé, 
egyszersmind a kormányfő Orbán 
Viktor politikai tanácsadójává avan-
zsált, 1999 márciusától a ciklus végéig 
pártja parlamenti frakcióvezető-he-
lyettese, 2000-ben a pártelnök Kövér 
László kabinetfőnöke, majd egy 2001 
januárjában megalakított parlamenti 
bizottság elnöke volt. És ellenzékbe 
kerülvén is az maradt, miután az új 
ciklusban a budapesti területi listá-
ról juthatott ismét parlamenti man-
dátumhoz. 

Elképesztően gyors politikai kar-
rierje országszerte sok tehetséges, ta-
nult fiatal számára csillantotta meg 
a fideszes érvényesülés lehetőségét. 
Emellett egy vesztes csata nagy jö-
vőjű hősét is tisztelhették benne, aki 
a parlamentben nem átallotta kiérde-
mesült múmiáknak nevezni a győz-
tesek egymással versengő potenciá-
lis kormányfő-jelöltjeit. Követendő 
és követhető példa volt számukra ez 
az átlagosnak látszó, ám eszes srác, 
jó fej, aki megcsinálta a szerencsé-
jét, s akinek pártja vereségét ideig-
lenesnek tekinteni nyilvánvalóan jó 
oka van.

Rogán Antal egyéni ambíciótól 
vezérelve és pártutasításra folytatta 
politikai pályáját a főváros ötödik, 
hagyományosan jobbos kerületében. 
Meglehet, mi több, ha igazat mondott, 
akkor bizonyos, hogy itt a polgármes-
teri tisztség elnyerésére aspirál, ám 
először az országgyűlési választáso-
kon vesztes pártja szétesőben lévő, 
kevés tagú helyi szervezetét tartozott 

újjászerveznie. Ezt az „aprómunkát” 
sikeresen elvégezte. 

A nagypolitikában csak 2004 őszén 
vállalt ismét szerepet. Orbán Vikor 
pártelnök kommunikációs tanács-
adója lett, majd feltehetően az ő ta-
nácsai szerint szövetséggé táguló párt 
kampányfőnöke. 

Amikor a párt szövetséggé bővíté-
sének próbáját „mezei” önkormány-
zati képviselőként a maga testületé-
ben teljes sikerrel elvégezte, már-már 
afféle szürke eminenciásnak képzel-
hette magát a leendő király mögött.

A bégányi út
Elsősorban egyszerű matematikai fel-
adat volt Rogán Antal számára a bel-
városi testületben tartós hatalmat 
szerezni. Úgy számolt, hogy tizen-
három több a tizenkettőnél, tehát ti-
zenhárman a baloldali-liberális tizen-
egyet polgármesterükkel egyetem-
ben tehetetlenné tehetik. Szövetséggé 
szervezni a tizenhármakat azonban 
nehezebb lecke volt, mint amilyen-
nek látszott. 

Nem a független Schneider (a bol-
gár fiú), nem is a MIÉP-es Tóth (Lajos 
bácsi) „meggyőzése” ütközött nehéz-
ségbe, hanem a fideszes tizenegy ön-
törvényű tagjának, Bégány Attilának 
(az MDF korábbi belvárosi elnöké-
nek) a megzabolázása. 

Nos, nem is sikerült megzabolázni 
őt, ellenkezőleg: a beszervezéséhez 
Rogán Antalnak kellett a bégányi út-
ra rálépnie.

Bégány Attila jogászdoktor még 
az MDF belvárosi elnökeként nyilat-
kozott a sajtónak az MDF sorsfordí-
tó 2005. április 9-ei országos gyűlé-
se előtt, hogy ez a párt rossz irányt 
választ, ha közép felé nyomul, mert 
ha odajut, légüres térbe érkezik. Lo-
gikusnak, ám végzetesnek tartotta 
az MDF és az MDNP egyesítését, 
mert szerinte a dávidi centrumos 
politika híveinek jó okuk van ugyan 
egyesülni a rendszerváltást kisiklató 
ex-MDF-esekkel, ám emiatt az MDF 
a maradék támogatottságát is elveszí-
ti. Úgy vélte, hogy az MDF-nek a Fi-
desztől jobbra kell szövetségesekre 
lelnie, mégpedig a MIÉP, s még in-
kább a Jobbik Magyarországért Moz-
galom tagsága körében, csakis így jut-
hat be a Parlamentbe. 
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 Tavaly májusban Bégány Attila fe-
hér vászon transzparenssel demonst-
rált a miniszterelnök beszéde közben: 
„Gyurcsány Ferenc, hungarofób lépé-
seid miatt nem vagy méltó a Bibó-szo-
bor avatására”, ez volt a transzparens 
felirata, s mivel a demonstráció nem 
volt bejelentve, a rendzavarót szabály-
sértés miatt előállították az V. kerü-
leti kapitányságon. (Kövér László, a 
Fidesz Országos Választmányának 
elnöke az előállított Bégánnyal szem-
ben elkövetett rendőri jogtiprásról 
tartott sajtótájékoztatót, de az előál-
lított önkormányzati képviselőt a ka-
pitányságról Steiner Pál polgármester 
hozta ki.) 

Nem sokkal később dr. Bégány At-
tila a Jobbik Magyarországért Moz-
galom gyermekvédelmi kabinetjének 
vezetőjeként és belvárosi elnökeként 
vallotta életelvének, hogy a magyar 
nemzethez vagy az Istenhez való tar-
tozás nélkül lehet ugyan élni, de nem 
érdemes. Ezért az önéletrajzába fog-
laltak értelmében a kereszténység esz-
meiségét iránytűként kell az alkot-
mány általános rendelkezései közé 
emelni, az emberi jogok mellé. Hogy 
például a homoszexuálisok ne háza-
sodhassanak, és ne fogadhassanak 
örökbe gyermeket. Szerinte az emberi 
jogok nem születtek volna meg a ke-
resztény eszme nélkül, amelytől meg-
fosztva manipuláltak, mert a nagy-
hatalmak határozzák meg őket nem-
zetközi szerződésekben A gyermek-
védelmet különösen fontosnak tartja, 
ezért fújta le festékszóróval a Bástya 
utcai óvoda közelében lévő pornóbár 
közerkölcssértő képeit. És ezért köve-
telte testületi ülésen a polgármester-
től, hogy vonja vissza a homoszexu-
álisok belvárosi felvonulásának en-
gedélyezését, kifejtvén, hogy az utcai 
szexuális tüntetés sérti a gyermekek 
jogait. (Ha tetszene pontosan meg-
mondani, válaszolta nagy zavarában 
a polgármester, hogy miként lehet 
szexuálisan tüntetni, mert ötvenegy 
éves koromban a szexuálisról vannak 
fogalmaim, de utcán még nem láttam. 
Szexuális témájú tüntetés, magyaráz-
ta erre dr. Bégány, amelynek a pon-
tos tartalmát az eddigi hírek alapján 
be lehet mérni. Transzparensekkel 
nyilvánvalóan megjelennek az ille-
tők. Amitől tartunk gyermekvédelmi 

szempontból, az exhibicionista honfi-
társaink magamutogatása.) 

A tavaly novemberi tüntetés után 
a jogászdoktor Bégány Attila a köz-
erkölcs megsértése miatt jelentette fel 
többek között Göncz Kinga ifjúsági, 
családügyi, szociális és esélyegyenlő-
ségi minisztert. Feljelentése indoklása 
szerint a miniszter megnyitotta a fel-
vonulást is tartalmazó homoszexuális 
rendezvénysorozatot, a minisztérium 
honlapján pedig még hirdette is a sze-
xuális jellegű, utcai demonstrációt, ez 
által szándékerősítő magatartást fej-
tett ki, így „pszichikai bűnsegédként” 
volt a szabálysértés megvalósításának 
részese. Bégány doktor a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom képviseleté-
ben közleményben tudatta a világgal, 
hogy „Göncz Kinga kiszolgáltatja ma-
gát és tárcáját a homoszexuális moz-
galom politikai szárnyának; annak a 
társadalomidegen lobbinak, amely az 
SZDSZ támogatásával meg kívánja 
változtatni az alkotmány által is vé-
dett házasság és család intézményének 
több ezer éve kialakult normáját”. 

Dr. Bégány Attila mindemellett 
következetesen szorgalmazza, hogy 
a szovjet megszállók emlékművét 
vigyék el a Szabadság térről, s hogy 
a Lánchíd és az Akadémia előtti teret 
Roosevelt térnek többé ne nevezzék. 

Nem tudni, hogy miben egyezett 
meg vele Rogán Antal, ám bizonyo-
san nem tántorította el a nézeteitől. 
Csak annyit tudni, hogy a tizenhár-
mak jobbos szövetsége a baloldali ti-
zenkettek ellen létrejött.

A kampánylabor
A Rogán-vezette jobboldali többség 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
számára ingyenesen átadott ingat-
lannal fizette ki e szervezet helyi el-
nökének hozzájuk való csatlakozá-
sát. Azon a címen, hogy a testület-
ben képviselt szervezetek erre jogo-
sultak. Hiába mondták a baloldaliak, 
hogy ilyen járandósága csakis olyan 
szervezetnek lehet, amelyet az ön-
kormányzati testület valamely tagja 
a megválasztásakor képviselt, a ti-
zenhármak még a vita lehetőségétől 
is megfosztották őket.

A többség hatalmán alapuló dönté-
sekkel a jobboldaliak a maguk javára 
alakították át a bizottságokat. 

Indoklás nélkül menesztették a ke-
rületi televízió Pulitzer-emlékdíjas 
vezetőjét, s helyébe a helyi fideszes 
újság szerkesztőjét anélkül nevez-
ték ki, hogy szakmai önéletrajzát is-
mertették volna a testület tagjaival. 
A fidszesített televízió volt hivatott 
tudatosítani, hogy a képviselő-testü-
letnek a kerület valamennyi lakójá-
nak érdekeit a szívükön viselő jobb-
oldali tagjai mindaddig nem fogadják 
el az önkormányzat költségvetését, 
amíg annak bármely részlete hátrá-
nyos bármely kerületi lakos számá-
ra. Ez a televízió törekedett nyilván-
valóvá tenni, hogy a Rogán-vezette 
fideszes szövetség testületi többsége 
áldás a választók számára, mert a bal-
oldali-liberális képviselők tiltakozása 
ellenére megvalósíthatja a kerület la-
kóinak javára váló elképzeléseit. Ilyen 
megvalósított elképzelés volt a vala-
mennyi kerületi nyugdíjasnak folyó-
sítandó fűtésdíj-kiegészítő támogatás, 
a valamennyi, bárhol tanuló kerületi 
diák számára megszavazott ingyenes 
tömegközlekedési bérlet igénybevéte-
lének lehetősége.

Az országgyűlési választások előtt 
Rogán Antal levélben tájékoztatta 
a kerület nyugdíjasait, hogy a már 
kézhez kapott fűtésdíj-kiegészítő tá-
mogatást neki köszönhetik.

Igaz viszont, hogy Bégány Attila 
erre is rátett egy lapáttal. Mivel az or-
szággyűlési választások körzetének 
területe nagyobb a Belváros területé-
nél, úgy kampányolt, hogy „nemcsak 
az V., hanem a XIII. kerületi nyugdí-
jasoknak is járna a fűtéstámogatás, 
amit a Belvárosban a MIÉP–Jobbik 
a Fidesszel összefogva ért el”. Rendte-
remtő programja mellet érvelve kifej-
tette: „A Magyar Igazság és Élet Párt-
ja és a Jobbik Magyarországért Moz-
galom összefogása, a MIÉP–Jobbik 
a Harmadik Út azért jött létre, hogy 
megkerülhetetlen politikai alternatí-
vát kínáljon az országot kiárusító és 
tönkretevő jelenlegi kormánypártok-
kal szemben, valamint a nemzeti ér-
deket nem következetesen képviselő, 
a balliberális oldal előtt rendszeresen 
meghunyászkodó parlamenti ellen-
zék mellett.”

Gyurcsány Ferenc január 26-án 
egy nagygyűlésen kijelentette, hogy 
Steiner Pál „szimbolikus küzdelmet 
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is vív, hiszen olyan közgyűlést irá-
nyít, ahol a jobboldal egy Európában 
mindenütt elfogadhatatlan koalíciót 
kötött, és a hatalomért megegyezett 
a szélsőjobbal”.

Tény, hogy a kampánylabor már-
már túlnőtt a rogánantali elképze-
léseken.

Aztán váratlanul összeomlott.

A vállalkozó
A jobboldali tizenhármak egyik tag-
ja, a magyar–kanadai állampolgár 
Gerendás József tehetős vállalkozó. 
Kereskedelmi szakközépiskolát vég-
zett, eredeti szakmája kéményseprő, 
piacvezető céggé vált kéményseprő-
vállalkozása profitját belvárosi ingat-
lan megvásárlásába fektette, a pati-
nás lakóépületet szállodává alakíttat-
ta át 2001-ben, ma a Shalom-Szálloda 
Rt. tulajdonos elnök-vezérigazgatója. 
Mercedessel jár, a közelmúltban bel-
városi hoteljéhez közel egy kétszáz 
négyzetméternél nagyobb alapterü-
letű antikbútor-kereskedést is nyitott, 
de lehet, hogy ez utóbbi vállalkozásá-
val már felhagyott. Mindenesetre nem 
szorul rá sem a képviselői fizetésére, 
sem Fidesz támogatására. Az általa 
1993-ban alapított Belváros Jövőéért 
Egyesület elnökeként, az egyesület je-
löltjeként 1994-ben választották meg 
először önkormányzati képviselőnek, 
első ciklusában a testület korrupció-
gyanús ügyeket vizsgáló bizottságá-
nak, a másodikban közbiztonsági bi-
zottságának az elnöke volt, a jelenle-

giben a tulajdonosi és az elidegeníté-
si bizottság tagja, emellett 2003-tól 
a Kazah Köztársaság nagykövetének 
idegenforgalmi tanácsadója, 2004-
től pedig a parlament idegenforgalmi 
bizottsága elnökének tanácsadója is. 
Tagja a Vállalkozók Pártjának, s eb-
béli minőségében kapott helyet a Fi-
desz országos listáján.

Talán az országos lista 55., az or-
szággyűlési képviselőséghez nyilván-
valóan elégtelen helyével volt elége-
detlen, valószínűbb azonban, hogy 
a rákényszerített csordaszellemet elé-
gelte meg, meglehet, hogy a rogáni 
stílus és a szélsőjobbal való összefo-
gás is csípte a szemét. Esetleg lakos-
sági visszajelzésekből érzékelte, hogy 
a kampánylaboratóriummá züllesz-
tett testületben alkalmazott fideszes 
stratégia nem válthatja be a hozzáfű-
zött választási reményeket.

Tény, hogy Gerendás József alkut 
kötött Steiner Pál polgármesterrel. 

Az alku lényege, hogy Gerendás 
József alpolgármesterként töreked-
het megvalósítani a polgármester 
által is támogatott, a közbiztonság, 
az idegenforgalom és a turizmus fej-
lesztését célzó, a grafittik elleni küz-
delem hatékonyságának növelésére, 
valamint az önkormányzat és a vál-
lakozók közötti kapcsolat bővítésére 
irányuló elképzeléseit, ennek fejében 
ő a polgármestert támogatja a testü-
letben, hogy az önkormányzati fel-
adatok végrehajtásához visszakapja 
elorzott eszközeit. 

A rendkívüli ülés
Az ötödik kerületi önkormányzat 
2006. április 3-ai rendkívüli ülését 
a polgármester azért hívta össze, mert 
a korábbi rendes ülésen a kivonuló 
jobboldaliak miatt határozatképte-
lenné vált testület nem fogadhatta el 
a költségvetést, márpedig amennyi-
ben egy önkormányzatnak március 
15. után nincs költségvetése, akkor 
mulasztásos törvénysértést követ el, 
s nem juthat hozzá az állami forrá-
sokhoz. 

A rendkívüli ülésen jelentősebb 
módosító javaslatok nélkül elfogad-
ták a 2006-os költségvetést, csak Tóth 
Lajos és Bégány Attila szavazott elle-
ne, Schneider Mihály bolgár nemzeti-
ségi, független képviselő tartózkodott 
a szavazástól. 

A polgármester által alpolgármes-
ternek javasolt Gerendás József titkos 
szavazással azonos arányban kapta 
meg a testület bizalmát, s hasonló 
arányban fogadta el a testület a ke-
rületi televízó novemberben pályázat 
nélkül kinevezett főszerkesztőjének 
lemondását.

A Fidesz szövetségbővítő próbál-
kozása a főváros ötödik kerületében 
minden kétséget kizáróan már az or-
szággyűlési választások előtt csődöt 
mondott, s csődöt ígért a kampány-
laboratóriumi kísérlet is. Ennek az 
ígéretnek a megalapozottságáról 
a választási eredmények ismeretében 
meggyőződhet majd az olvasó.

Érc Gazobál

A szolidaritási felhívásban dr. Lamperth Mónika és dr. Kolber Ist-
ván miniszterek, valamint Dióssy László TÖOSZ-elnök arra kérték 
a természeti katasztrófával nem veszélyeztetett helyi önkormány-
zatokat, hogy önállóan, illetve kistérségekbe tömörülve nyújtsa-
nak segítséget egy-egy árvízzel veszélyeztetett település lakóinak. 
A kezdeményezés célja, hogy minden egyes veszélyeztetett település 
önkormányzatának legyen partner helyi önkormányzata, illetve le-
gyenek kistérségbe tömörült partner önkormányzatai, amely, illetve 
amelyek a veszélyeztetett térségek lakóinak – az igényeik figyelem-
bevételével  (anyagi támogatással, technikával, élőmunkával) – se-
gítséget képesek nyújtani, a kialakított partneri kapcsolatok révén 
az árvíz levonulását követő helyreállításban is. A TÖOSZ közvetí-
tést vállalt az árvízzel veszélyeztetett települések önkormányzatai 

és az őket támogatásban részesítő helyi önkormányzatok, illetve 
kistérségek önkormányzatai között. 

Fontos, hogy a segítségnyújtás összehangolt, célirányos, s a le-
hető a leghatékonyabb legyen. A TÖOSZ egyszersmind lehetőséget 
kínált az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek és a magánsze-
mélyek részére, hogy anyagi hozzájárulásuk összegét a szolidaritási 
számlájára – amelynek számlaszáma 10201006-50051867-00000000 
– a korábban alkalmazott, bevált, eredményes gyakorlatnak meg-
felelően átutalják. 

Az önkormányzati szolidaritási kezdeményezéshez csatlakozni 
szándékozók javaslataikkal, felajánlásaikkal a TÖOSZ titkárságát 
telefonon (1-322-7404, 1-322-3843, 1-322-6673) faxon (1-413-0482), 
illetve e-mailen (toosz@toosz.hu) is elérhetik.

10201006-50051867-00000000
A SZOLIDARITÁS SZÁMLÁJÁNAK SZÁMA 
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Kínálatunkban a legkisebbeknek „minimondo” szánt eszközöktől a különböző játékvár 
rendszereken („ibondo”, „colorino”, „playo”) keresztül a szerepjátékot segítő nagy játéklé-
tesítményekig „tema” (tengeralattjáró, hajó, repülő, rakéta, korabeli várak) minden meg-
található.  Újdonság, hogy az ibondo játékrendszer a szerepjáték segítése érdekében a hagyo-
mányos játékvár-szerkezetek mellett négy különböző megjelenéssel kapható az idei évtől.

Tengeri témához (kikötő, hajó) kapcsolódó várszerkezetek, dzsungel megjelenés, bo-
szorkány erdő megjelenés (elvarázsolt erdő) és a középkori várak. Nem feledkeztünk meg 
a legújabb közterületi sportról sem: a gördeszka, görkorcsolya és bmx szerelmeseinek kí-
náljuk „ramp art” termékcsaládunkat. 

Vállaljuk régi játszóterek szabványossági felmérését, játszóterek komplett tervdoku-
mentációjának az elkészítését, kalandparkok (egyedi, nagy játékrendszerek) tervezését és 
természetesen játszóterek generál kivitelezését. 
Tekintse meg termékeinket a játékfesztiválon, Szombathelyen, 2006. június 13–17-ig.

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.

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
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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.
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Az ICNW projektvezetője az Osztrák 
Községszövetség. Részt vesz a prog-
ramban az Európai Régiók és Önkor-
mányzatok Tanácsának (CEMR) né-
met és olasz szervezete, a Bolgár Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége, 
a Lett Községek Szövetsége, a Len-
gyel Községek Szövetsége, a Román 
Községek Szövetsége, a Dél Tiroli Ön-
kormányzati Társaság, a Szlovén So-
ra Helyi Fejlesztési Ügynökség Kft., 
a németországi Usedom-Wolin Koor-
dinációs Iroda és Ahlbeck város ön-
kormányzata, Szlovákiából a Kárpát 
Régió Szövetség és az Eperjesi Regio-
nális Oktatási Központ, Görögország-
ból az Attikai Regionális Titkárság, 
az avlonai tartomány, továbbá Aghi-
os Stephanos és Patras város önkor-
mányzata, Spanyolországból Badajoz 
tartomány és Granollers város önkor-
mányzata, Horvátországból Észak-
Baranya megye és Varazsdin város 
önkormányzata. 

A projekt három témakörre bon-
tott célja

1.) önkormányzati fejlesztési stra-
tégiák kialakításának, a regionális 
közterület-használat tervezésének 
segítése, hogy a fejlesztések alapjául 
szolgáló közösségi infrastruktúra ha-
tékonyabb legyen;

2.) segítségnyújtás az önkormány-
zatok – elsősorban az EU-tag és -tag-
jelölt országok önkormányzatai – kör-
nyezetvédelmi infrastruktúrája fej-

lesztési projektjeinek kidolgozásában 
és megvalósításában;

3.) segítségnyújtás az önkormány-
zatoknak a településen működő kis- 
és középvállalkozások támogatásá-
hoz, a helyi gazdaság megerősítéséhez 
a szociális struktúrák és a munkahe-
lyek védelme érdekében.

A segítségnyújtásnak két fontos 
eszköze van: a rendezvények sora 
és az informatika.

Ami a rendezvényeket illeti, össze-
sen 11 szemináriumot, 3 nemzetközi 
konferenciát, 4 képzést, 8 munkacso-
porti ülést, 5 vezetőségi ülést tarta-
nak, s 3 szakmai csereprogramot szer-
veznek a program három éve alatt. 
A Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége két munkacsoportban 
képviselteti magát (a közösségi inf-
rastruktúra fejlesztésének és a helyi 
gazdaság megerősítésének segítését 
célzó munkacsoportokban), és fele-
lős egy regionális szeminárium meg-
szervezéséért. A szeminárium témája 
a környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése lesz. A 2006. május 31-én 
és június 1-jén, Balatonfüreden tar-
tandó tanácskozáson Zala, Somogy, 
Veszprém megyei TÖOSZ-küldöttek 
által képviselt önkormányzatok mun-
katársai és a TÖOSZ kibővített elnök-
ségének tagjai vesznek részt. 

Az INCW másik, korszerű, igen 
hatékony eszköze az informatika. Ré-
szint az ICNW honlap (www.icnw.

org), amely angol és német nyelven 
a projekt részleteiről nyújt tájékozta-
tást bárki számára, részint azonban e 
honlap nem mindenki számára elér-
hető, jelszóval védett része, az ICN-
Web nevet viselő tudásmenedzser 
rendszer, amely a hálózati partnerek 
számára szakmai információk és kü-
lönféle lehetőségek garmadáját kínál-
ja, lehetővé teszi a szakértők gyors, 
közvetlen elérését, s megkönnyíti 
a projekten kívüli partnerkeresést is.

A tudásmenedzser rendszer hasz-
nálói
 tapasztalatcserét folytathatnak 
a sikeresen megvalósított projektek-
ről, kezdeményezésekről, bemutathat-
ják saját jó példáikat, s megismerked-
hetnek más önkormányzatok sikeres 
tevékenységeivel, szolgáltatásaival;
 saját bemutatkozó anyagot tölthet-
nek fel az adatbázisba;
 közvetlenül építhetnek kapcsola-
tokat osztrák, bolgár, horvát, német, 
görög, magyar, olasz, lett, lengyel, 
román, szlovák, szlovén és spanyol 
polgármesterekkel, önkormányzati 
munkatársakkal, fejlesztési ügynök-
ségek képviselőivel;
 közvetlenül kerülhetnek kapcso-
latba osztrák, bolgár, horvát, német, 
görög, magyar, olasz, lett, lengyel, ro-
mán, szlovák, szlovén és spanyol vál-
lalkozásokkal;
 információt kaphatnak a partner-
országokon kis- és középvállalkozá-
sairól;
 testvérvárosi kapcsolatot létesít-
hetnek, építhetnek;
 projektpartnert kereshetnek ma-
guknak;
 projektötleteiket másokkal meg-
osztva fejleszthetik, mások projekt-
ötleteit megismerhetik; 
 speciális információt kérhetnek 
és kaphatnak a partnerektől;
 cserélhetnek egymással és vásárol-
hatnak is önkormányzati tulajdonban 
lévő felszereléseket; 
 felhívásokat, hirdetéseket helyez-
hetnek el az ICNW honlapjára is 
(www.icnw.org).

Az ICNWeb célja, hogy aktív 
együttműködést tegyen lehetővé 
az európai önkormányzatok és a ré-
giók között a párbeszéd ösztönzése 
és a helyi döntéshozók támogatása 
érdekében. 

Az Interreg III. C Kelet program keretében és támogatásá-
val működő Nemzetközi Települési Hálózat (ICNW) európai 
települési önkormányzatok és európai önkormányzati szö-
vetségek együttműködésén alapul. Ösztönzi az önkormány-
zati gyakorlaton alapuló tapasztalatcserét, fő célja a helyi 

önkormányzatok közösségi infrastruktúrájának fejlesztését segíteni. A há-
roméves, 2006 végéig tartó programnak tizenhárom országból 21 résztvevő-
je van, a magyarországi képviselő, a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége. 

TUDÁSCSERE
osztrák, bolgár, horvát, német, görög, magyar, olasz, lett,
lengyel, román, szlovák, szlovén és spanyol partnerekkel
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Különös tény, hogy a mulasztásos tör-
vénysértésnek bármely rendeletalko-
tó önkormányzati testület megissza 
a levét (például a március 15-éig he-
lyi költségvetés nélküli önkormány-
zatok számára nem folyósítják az ál-
lami forrásokat), ezzel szemben a ha-
sonlóképpen mulasztó parlament ezt 
büntetlenül teheti. De a parlament 
számára se lehet érdektelen, hogy 
a mindmáig folytonos alkotmány-
ellenes mulasztás miatt az országos 
foglalkoztatáspolitikai érdekegyez-
tetésnek intézményi keretet adó fóru-
ma nem legitim, s hogy a szabályozás 
hiánya következtében a fórum részt-
vevőinek kiléte se tisztázható. Ráadá-
sul ez a formálisan létre sem hozott, 
jogi legitimációval nem rendelkező 
szervezet értelemszerűen nem legi-
timálhat összetételükben tőle függő, 
ugyancsak közhatalmat gyakorló to-
vábbi szervezeteket sem.

Az alkotmánybírósági határozat 
indoklásának egyik összegező meg-
állapítása, hogy „a szabályozás elma-
radásában megnyilvánuló mulasztás 
az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével 
ellentétes helyzetet eredményezett, 
mivel a közhatalmi jogosítványokkal 
rendelkező érdekegyeztető fórumok 
létének törvényi alapja hiányzik”. 

A taláros testület által vizsgált 
jogszabály – a foglalkoztatás előse-
gítéséről és a munkanélküliek ellá-
tásáról (Flt.) szóló 1991. évi IV. tv. 
– első paragrafusa a kormány, a he-
lyi önkormányzatok, a munkaadók 
és a munkavállalásra jogosultak (il-
letve érdekképviseleti szervezete-
ik) együttműködési kötelezettségét 

és a középszintű szociális párbeszéd 
egyes kérdéseiről (2006. január 11.),
 az ágazati párbeszédbizottságokról 
és a középszintű szociális párbeszéd 
egyes kérdéseiről (2006. január 25.),
 az Országos Érdekegyeztető Ta-
nácsról (2006. január 30.) címek alatt 
többször módosult. 

Ezek ismeretében az előadó úgy 
vélte, hogy több tényező hatására – 
például az OÉT egyeztető tárgyalá-
sain megjelenített eltérő álláspontok, 
s a kormányzati-szakmai vélemények 
változása miatt – az adott szabályozá-
si területre nem egy, hanem két tör-
vénytervezet kialakítása várható.

Az elemzés egyik iránya lehet a he-
lyi önkormányzatok szerepének meg-
jelenítése, vagy mellőzése az OÉT 
és az ágazati párbeszédbizottság 
és a középszintű szociális párbeszéd 
keretében. Eldöntendő kérdés, hogy 
az önkormányzati szövetségek
 mennyiben érdekeltek az orszá-
gos, ágazati és középszintű szociális 
párbeszédben, illetve az ennek fóru-
mot adó szervezeti formában,
 a társadalmi párbeszéd keretei kö-
zötti munkáltatói oldalon, vagy önál-
lóan, sajátos érdekközvetítőként (in-
tézményirányítói, lakossági érdek-
közvetítői minőségben) kívánnak-e 
szerepelni, 
 országos, ágazati vagy középszin-
tű, illetve valamennyi terület lénye-
ges-e az önkormányzatok számára.

A jelenleg ismert törvényterveze-
tek nem számolnak a helyi önkor-
mányzatok (és szövetségeik) érde-
keltségével, amelyre több magyará-
zat is adható, például, hogy az önkor-
mányzatok az érdekeiket a KOMT, 
az OKÉT, az OÖKÉT keretei között 
érvényesíthetik. Másfél évtized ta-
pasztalatai igazolták (az Ötv. vonat-
kozó rendelkezését erősítve), hogy 
az önkormányzati érdekképviseleti 
szövetségek nem tipikus munkálta-
tói szervezetek, hanem éppenséggel 
az önkormányzati jogok és érdekek 

rögzíti. Az alkotmányjogi probléma 
az OÉT létrejötte (például a munkál-
tatói és munkavállalói oldal képvise-
leti legitimitása) és működése (a köz-
hatalmi jogosítványok gyakorlása, 
vagy az ilyen szervezetek beszámol-
tatása) körében alakult ki. 

Törvényhozói kötelezettség azt 
rögzíteni, hogy az Országos Érdek-
egyeztető Tanácsban mely szerveze-
tek képviseltethetik magukat, hogy e 
szervezetek hogyan kapják megbíza-
tásukat, mi a feladatuk, a hatáskörük, 
s valamint közhatalmi jogosultságok-
kal rendelkeznek.

Az alkotmányellenes helyzet meg-
szüntethető úgy is, hogy a törvény-
hozó a közhatalmi jogosítványok-
kal – az OÉT kiiktatásával – az egyes 
szervezeteket ruházza fel, s teszi le-
hetővé az érdekkörükbe tartozó köz-
ügyekben javaslataik, álláspontjuk 
megjelenítését. Célszerűbb azonban, 
s ez a valószínűbb, hogy a parlament 
egy új, átfogó érdekegyeztetési tör-
vényt hozzon tető alá.

A minderről kialakított kormány-
zati elképzelésekről már tudunk, 
s idén őszre tán a törvényjavaslat is 
megszületik.

Az országos és ágazati szociális 
párbeszéd törvényi szabályozásáról 
a TÖOSZ legutóbbi kibővített el-
nökségi ülésén tartott előadásában 
dr. Kiss Sándor* elmondta, hogy az 
első ezt célzó kormányzati tervezet 
2005. október 27-ei keltezésű, amely 
tervezet azóta 
 a szociális párbeszéd egyes kérdé-
seiről (2006. január 4.),
 az ágazati párbeszédbizottságokról 

Az Alkotmánybíróság tavaly októberi, 
40/2005. (X. 19.) számú határozatában meg-
állapította, hogy a parlament nem alkot-
ta meg az Országos Érdekegyeztető Tanács 
(OÉT) létrehozására és működésére vonatko-

zó törvényi rendelkezéseket, egyszersmind felszólította a hon-
atyákat, hogy az erre vonatkozó jogalkotási kötelezettségük-
nek 2006. március 31-éig tegyenek eleget. Ezt nem tették meg. 
A késés azonban esetleg az önkormányzatok javára válhat.

*A cikk dr. Kiss Sándor előadásának egy részletén alapul, fő 
elemei a meghívott előadó álláspontját és az elnökségi ülés 
résztvevőinek párbeszédben kialakitott véleményét is tükrö-
zik. Várjuk az olvasók észrevételeit, javaslatait.

MEGKÉSETTEN KÉSZÜL 
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képviseletére, védelmére, érvényesí-
tésére szerveződtek. Megfontolandó 
kérdés, hogy az intézményekkel kap-
csolatos feladat- és hatáskörök (-létesí-
tés, -fenntartás, -irányítás stb.) meny-
nyiben indokolják az önkormányzati 
érdekképviseletek szociális partneri 
szerepkörét. Erre a kérdésre egy vi-
szonylag széles területen a jelenlegi 
jogi szabályozás által adott válasz po-
zitív: a közalkalmazottak és a köz-
tisztviselők országos érdekegyezte-
tési fórumain legitimálja az országos 
önkormányzati érdekképviseleteket. 
Az Országos Közszolgálati Érdek-
egyeztető (OKÉT) és az OÉT kapcso-
lata azonban nem elég egyértelműen 
tükrözi a mellérendeltséget. Közis-
mert ugyanis, hogy az OÉT keretei 
közötti tárgyalások eredménye, a ki-
alakuló állásfoglalások közvetlenül, 
vagy közvetve a közszférát is érintik, 
a Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartozó közszolgálati munkavállalók 
esetében pedig direkt kapcsolat van.

Az OKÉT esetében a résztvevő 
szervezetek törvényi meghatározását 
(hogy tehát mely szervezetek és mi-
lyen feltételekkel lehetnek az OKÉT 
tagjai) a Kjt. és a Ktv. nem tartalmaz-
za, ezt az egyes szociális partneri cso-
portok (az országos szakszervezeti 
szövetségek és az országos önkor-
mányzati érdekképviseleti szerveze-
tek) belső ügyének tekinti.

Miután az OKÉT közhatalmi tí-
pusú döntési és egyetértési jogot nem 
gyakorol, s „csak” érdekegyezteté-
si, véleménynyilvánítási lehetősége 
van, így a vonatkozó részletes sza-
bályozás (például a tárgyalócsoport 
összetétele) a törvényhozó számára 
lényegtelen.

Az OÉT-re vonatkozó törvényter-
vezet azonban meghatározná, hogy 
mely érdekképviseleti szervezetek ve-
hetnek részt az országos érdekegyez-
tetésben.

Valószínűsíthető, hogy az OKÉT-re 
vonatkozó „laza szabályozás”, az ér-
dekeltek egyetértésén alapuló belső 
rendezettség olyan esetben válik elég-
telenné, ha a belső döntés által hát-

rányt szenvedő szervezet a döntés el-
len jogorvoslatot keres. Ennek lehető-
sége az önkormányzatok esetében is 
adott, különös tekintettel az országos 
önkormányzati szövetségek egyiké-
hez sem kapcsolódó önkormányzatok 
nagy számára.

A szociális párbeszéd és érdek-
egyeztetés átalakítása vélelmezhe-
tően nem hagyja érintetlenül a köz-
szolgálati rendszert. Kérdés, hogy 
mikor és milyen irányú változások 
várhatóak, illetőleg az érdekeltek mi-
lyen kezdeményezéseket fogalmaz-
nak meg. Vonatkozik ez az országos 
önkormányzati szövetségekre is, az-
az, hogy mennyire tekintik a jelenle-
gi struktúrát és a jelenlegi fórumok 
összetételét, működését számukra 
elégségesnek.

Az országos önkormányzati szö-
vetségek ma az OKÉT-ben az önkor-
mányzati közalkalmazottak és köz-
tisztviselők, valamint az OÖKÉT-
ben az önkormányzati köztisztvise-
lők foglalkoztatása ügyében részesei 
a szociális párbeszédnek.

Az OÉT-ben nem, és a tervezett 
szabályozás (a jelenlegivel azonosan) 
sem számol az önkormányzati szö-
vetségekkel. Az ilyen irányú önkor-
mányzati érdekeket meg kell fogal-
mazni (különös tekintettel az OÉT-re 
vonatkozó törvénytervezet 3. parag-
rafusában jelzett, közös álláspont ki-
alakítására, tárgyalásra, konzultáci-
óra, véleményformálásra vonatkozó, 
továbbá az a-j. pontokban részletesen 
felsorolt témákra), s azokat a törvény-
előkészítés politikai és szakmai csa-
tornáin keresztül célszerű az érintet-
tekhez eljuttatni.

Az ilyen kezdeményezés lehetséges 
következményei közül kiemelhető:
 az OÉT nem háromoldalú, hanem 
esetleg négyoldalú lenne (önálló je-
lenlét esetén);
 ha az önkormányzatok a mun-
káltatói oldal részeként épülnek be 
az OÉT-be, akkor ez az oldal belső 
viszonyait illetően kevésbé lenne ho-
mogén, ami nehezítené az egységes 
oldalálláspont megfogalmazását;

 az országos önkormányzati szö-
vetségeknek fel kellene készülniük 
a többoldalú érdekvitákra;
 a kormányzat és az önkormány-
zatok közötti érdekellentétek ezen 
a szinten is megjelennének (például 
az állami és az önkormányzati költ-
ségvetés viszonyában, az intézményi 
finanszírozásban, közfeladatok meg-
osztásában és ellátási feltételeiben).

Vizsgálni érdemes, hogy az Ötv. 
és a jogalkotási törvény az önkor-
mányzat (mint a helyi közügyek in-
tézője, és mint munkáltatói szervezet) 
számára milyen érdekérvényesítési 
lehetőségeket kínál. 

Amilyen például
 a felterjesztési jog (Ötv. 101. §),
 a kollektív képviselet lehetősége 
(Ötv. 102. § /1/ bek.),
 véleménynyilvánítás az önkor-
mányzatokat érintő jogszabályok 
és döntések tervezetéről (Ötv. 102. § 
/2/ bek.),
 közreműködés a képviselet és vé-
dett érdekeket, társadalmi viszonyo-
kat érintő jogszabályok előkészítésé-
ben (Jat. 20. §),
 javaslatok megfogalmazása a kor-
mány jogalkotási programjához (Jat. 
22. § /2/ bek.),
 a kodifikációs bizottságokban va-
ló részvétel (Jat. 25. § /2/ bek.),
 a jogszabálytervezetek véleménye-
zése (Jat. 27. § c.) és 29-30. §),
 kormányintézkedés kezdeménye-
zése, ha a jogszabály előkészítésére 
vagy az eljárásra vonatkozó szabályt 
a kormányzati szervek megszegték 
(Jat. 43. §). 

Vizsgálatra érdemes továbbá, hogy 
az önkormányzatok (mint a helyi 
ügyek intézői, s egyszersmind mun-
káltatói szervezetek), mennyiben 
és milyen eredménnyel élnek e jo-
gaikkal.

Amennyiben e vizsgálatok ered-
ményei javaslatokat indukálnak, s ha 
e javaslatok beépülnek a törvény-
előkészítés folyamatába, a parlament 
mulasztásos törvénysértése a helyi 
önkormányzatok javára válhat.

A.G.

A PÁRBESZÉDSZABÁLY
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min
den

nap
ok A belügyminiszter és a szociális miniszter ál-

tal két éve alapított Idősbarát Önkormányzat 
Díj ebben az évben ismét elnyerhető. Adomá-
nyozását az a felismerés motiválta (és moti-
válja), hogy helyi szinten az önkormányza-

tok tehetnek legtöbbet az idősekért. Elnyerésére valamennyi 
helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat 
pályázhat, amennyiben alapfeladatai ellátása mellett pél-
damutató kezdeményezések révén törekszik jobbá tenni az 
időskorúak életét. A hat legjobbnak ítélt pályaművet benyújtó 
önkormányzat a 2006. év Idősbarát Önkormányzata Díjat 
kapja (ez egy 50x40 cm-es réztábla és elismerő oklevél), és 
mindegyik egymillió forint jutalomban részesül. A Települé-
si Önkormányzatok Országos Szövetsége idén is különdíjban 
részesíti a bíráló bizottság által javasolt kistelepülés önkor-
mányzatát. A díjakat egy, az Idősek Világnapja alkalmából 
rendezett az országos önkormányzati konferencia keretében 
adják át 2006. szeptember 15-én a Parlament Főrendiházi 
Termében. Itt a díjazott önkormányzatok pályaművei mel-
lett a bíráló bizottság által példaértékűeknek minősített va-
lamennyi pályamunkát bemutatják.

csakis az lehet, illetve a díjra csakis 
olyan pályázó lehet jogosult, amely 
a jogszabályokban előírt (egészség-
ügyi, szociális, közművelődési stb.) 
ellátási kötelezettségeinek eleget tesz, 
és e kötelező feladatok ellátása mel-
lett innovatívan, ötletesen, a meglévő 
erőforrásokat kreatívan felhasználva, 
a lakossággal, lakossági csoportokkal 
partneri viszonyban segíti időseit. 

Az Idősbarát Önkormányzat Díj-
nak az ifjúsági, családügyi, szociális 
és esélyegyenlőségi miniszter, vala-
mint a belügyminiszter általi adomá-
nyozása a helyi szintű aktív időspoli-
tika ösztönzésére irányul. 

A helyi közösségek életének minő-
ségét szinten tartó, javító, az idősügyet 
szolgáló rendszerek kialakítását kez-

kötelező, de igazán hatékonyan csakis 
helyben elvégezhető feladat. 

A benyújtandó pályázatoknak tar-
talmazniuk célszerű, hogy milyen ön-
kormányzási elvek, és milyen kon-
cepció(k) mentén szervezik a helyi 
időspolitikát, hogy mi határozza meg 
az idősek életével összefüggő döntés-
hozást és a döntésvégrehajtást. Az ér-
tékelő bizottság – amelynek egyik 
tagját Szabó József bihartordai pol-
gármester személyében a TÖOSZ de-
legálta – annak alapján hozza meg 
döntését, hogy a pályázó önkormány-
zat hol tart az alapelvek megvalósí-
tásában, a rendelkezésre álló erő-
források arányában mit tett, milyen 
kezdeményezésekkel élt, illetve mi-
lyen kezdeményezéseket támogatott. 
A pályázó önkormányzatok az idős 
lakosok csoportjainak, illetve az őket 
képviselő szerveződések (pl. nyugdí-
jasklubok, egyesületek) véleményét is 
összegezhetik, illetve a pályázathoz 
csatolt írott ajánlásban a helyi lako-
sok, érdekképviseletek, civil szerve-
zetek javasolhatják (és indokolhatják) 
az önkormányzat díjazását. 

Az internetről letölthető (http://
www.icsszem.hu), kitöltött pályáza-
ti űrlaphoz mellékelendő pályamű-
vek terjedelme legfeljebb nyolc gépelt 
oldal lehet (betűméret: 12 pont, be-
tűtípus:Times New Roman; szimpla 
sorköz), s az aláírásra jogosult sze-
mély (közgyűlési elnök, polgármester) 
aláírásával 3 nyomtatott (vagy gépelt) 
példányban, tértivevénnyel, postai 
úton (a borítékon a PÁLYÁZAT szó 
feltüntetésével) kell őket benyújtani 
(cím: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium, Idős-
barát Önkormányzat Díj Bíráló Bi-
zottság, 1054 Budapest, Akadémia u. 
3.). Aki teheti, juttassa el a pályázatát 
az idosbarat@icsszem.hu e-mail cím-
re is. A pályázatokat a pályázati felhí-
vás Magyar Közlönyben történő meg-
jelenését követő 30. nap 24. órájáig le-
het postára adni. További információk 
a  pályázatról a suto.terez@icsszem.hu 
e-mail címen kaphatók. 

Ide tartozik, hogy A játék len-
dületbe hoz címmel megjelentetett, 
idős embereknek ajánlható játéktár 
az ICSSZEM Idősügyi Titkárságától 
(1054 Budapest, Akadémia u. 3.) le-
vélben megrendelhető.

deményező, illetve ilyen kezdeménye-
zéseket támogató önkormányzat nyil-
ván több akad ebben az országban, 
mint amennyiről a kormányzatnak 
tudomása van. A pályázat – és a hozzá 
kapcsolódó konferencia – egyik célja 
ezek felkutatása, példaadó módsze-
reik  terjesztése. Fő célja a helyi politi-
kaformálók figyelmét mind szélesebb 
körben az idősödés problémáira irá-
nyítani, mivel e problémák megoldása 
nélkülük lehetetlen. Az idősek köz-
életben való részvételének növelése, 
hátrányaik leküzdése, életminőségük 
javítása, a bűnmegelőzés idősügyi fel-
adatainak társadalmasítása, az idősek 
üdültetésének hozzáférhetővé tétele, 
velük a fogyasztóvédelmi rendelkezé-
sek javukra váló megismertetése nem 

IDÕSBARÁTönkormányzat
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A határon túl is mind népszerűbb 
Magyarország legerősebb faluja elne-
vezésű, a Magyar Technikai és Tö-
megsportklubok Országos Szövetsége 
által alapított szervezett versenysoro-
zat idén már a  kilencedik alkalom-
mal vonzza a kistelepülések lakóiból 
verbúválódott csapatokat. 

A tavaly Szlovákiára és Szlovéni-
ára kiterjedő, a régi népi játékokat, 
virtuskodásokat felevenítő baráti ta-
lálkozóknak ebben az évben romániai 
színhelye is lesz.

A sorozat fővédnökei dr. Lampert 
Mónika belügyminiszter és Pászto-
hy András, a Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium politikai 
államtitkára. Az országos döntő fő-
védnöke Markó Péter, a Vas Megyei 
Közgyűlés elnöke. A területi döntök 
védnökei a megyei önkormányzatok 
elnökei: dr. Gyenesei István (Somogy 
megye), Tokár István (Jász-Nagykun-
Szolnok megye), Varga Zoltán (Bé-
kés megye), Gazda László (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye), Szabó Gábor 
(Fejér megye), dr. Juhászné Lévai Ka-
talin (Hajdú-Bihar megye);  továbbá 
dr. Túrós András, az Országos Polgár-
őrszövetség elnöke, dr. Tatár Attila, 
a Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóságának 
vezérőrnagy főigazgatója és Varga 
Gyula vépi polgármester, választott 
kistérségi vezető.

Az egyes települések csapatai 
16 versenyzőt nevezhetnek a vetélke-
dőre, a benevezett kilenc férfi és hét 
nő közül minden játékra a csapatve-
zető jelöli ki a tíz résztvevőt (a hat fér-
fit és a négy nőt). Csakis egyazon tele-
pülés lakói lehetnek az egyes csapatok 
tagjai, állandó lakhelyüket az adott 

település polgármesterének kell iga-
zolnia. (A polgármester által aláírt 
igazolást a csapatvezetőnek kell a ver-
seny színhelyén bemutatnia.)

Ezúttal is külön versenyeznek a ke-
vesebb lakosú és a népesebb telepü-
lések csapatai. Az első kategóriában 
a legfeljebb ötszáz lelkes falvaké, 
a másodikban a legfeljebb ezerötszáz 
lakosú, a harmadikban a háromezer-
nél nem több lakosú, a negyedikben 
az ennél népesebb településeké.

A versenysorozat keretében egyé-
ni versenyszámokban is osztanak dí-
jakat. 

A területi döntőket május 13-án 
Nemeskoltán (Vas megye), június 3-
án Tapsonyban (Somogy megyei), 
június 24-én Alsótoldon (Nógrád 
megye), július 1-jén Cserkeszőlőn 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye), jú-
lius 2-án Nyírmeggyesen (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye), július 8-án 
Mezőszilason (Fejér megye), július 
22-én Hajdúviden (Hajdú-Bihar me-
gye), július 30-án Köröstarcsán (Bé-
kés megye), július 15-én a szlovákiai 
Kövecsesen (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei csapatok részvételével) ren-
dezik. 

A szlovákiai területi döntő a ve-
télkedő Legerősebb magyar falu el-
nevezésű változatának a határon túli 
magyarlakta települések csapatai szá-
mára kiírt virtusversenye is, amihez 
hasonlón május 26-27-28-án a romá-
niai Bikfalván, illetve augusztus 5-én 
a szlovákiai Vaján virtuskodhatnak 
a határon túli csapatok.

A versenysorozat az augusztus 
11-12-13-án Táplánszentkereszten 
megrendezendő országos döntővel 
zárul. 

TERJEDÕBEN
Falugondnoki gépkocsikat adott át Göncz Kinga mi-
niszter az e célból kiírt pályázat Nógrád megyei nyer-
teseinek. A nyertes települési önkormányzatok gép-
járművásárlásaikat példaértékűen összehangolták, 
a kereskedőknél így jelentős kedvezményekre tehet-
tek szert. 

A szociális alapszolgáltatások, valamint a falu- és ta-
nyagondnoki rendszer fejlesztésére 2005-ben is lehe-
tett pályázni. Egyrészt az alapszolgáltatásokban (ezek 
közül is a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres há-
zi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgáltatás keretében) működő gépjárművek cseréjé-
hez, másrészt az új falu- és tanyagondnoki szolgálatok 
kialakításához. A szakértői bizottság javaslata alapján 
a beérkező 300 pályázatból a gépjárműcserére pályázók 
összesen több mint 356 millió forint, az új tanya- vagy 
falugondnoki szolgálatok kialakítására pályázók össze-
sen több mint 118 millió forint támogatásban részesül-
tek. A pályázat eredményeként 23 településen kezdheti 
meg működését falu- vagy tanyagondnoki szolgálat, 
valamint 57 falu-, 14 tanyagondnoki szolgálat, 9 jelző-
rendszeres házi segítségnyújtást végző önkormányzat 
és 4 támogató szolgálat, összesen 84 pályázó cserélheti 
újra használt járművét.

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok száma mára 
elérte a 850-et, és a pályázatok tanúsága szerint to-
vábbra is a kistelepülések és a lakott külterületekkel 
rendelkező települések népszerű szolgáltatása, amely 
lehetővé teszi a lakosok számára máskülönben nehe-
zen elérhető alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
Nógrád megyében jelenleg 42 falu- és tanyagondnoki 
szolgálat működik. Most a minisztérium a megyében 
8 településen (Csesztve, Garáb, Szarvasgede, Puszta-
berki, Terény, Felsőtold és Sámsonháza esetében cse-
re, Hont esetében új szolgálat kialakítása révén) tette 
lehetővé a szolgáltatások fejlesztését. A falu- és tanya-
gondnoki szolgálat 35 millió forintos pályázati támo-
gatása a falvak önerejét is beszámítva csaknem 46 mil-
lió forint összértékű beruházást tett lehetővé. Újszerű 
megoldásként a Nógrád megyében nyertes települési 
önkormányzatok közül hat (a fent felsoroltak, Sámson-
háza kivételével) a gépjárművásárlást összehangolta. 
A közös fellépés példát ad arra is, hogy a települések 
összefogása – sok ellenző véleményével szemben – 
az alapszolgáltatások esetében is előnyökkel jár: nem 
az ellátást csorbítja, hanem az érdekérvényesítés erejét 
növeli: azonos összegből jobban felszerelt, korszerűbb 
eszközparkot lehetett létrehozni, mint másutt.

FALVAK ÉS TANYÁK 
LAKÓI GAZDAGODTAK a virtus
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Szirbik Imre polgármester arról be-
szélt, hogy miképpen tehető élhetőb-
bé Szentes és környéke. Hogy a város-
ban élő harmincezer ember, s a kör-
zetéhez tartozó kisebb települések 
húszezer lakója otthon érezze magát 
ebben a tájban. 

– Ezért – mondta – vigyázni kell 
a természeti kincseinkre, folyóinkra, 
erdeinkre éppen úgy, mint az épített 
környezetünk rendezettségére. Kell 
a szép otthonos környezet, a mosta-
ni együttlétünknek helyet adó, régi 
megyeháza fölújítására is ezért ál-
doztunk súlyos milliókat, miként 
hasonlóan nagy összegeket szánunk 

a közeljövőben a református temp-
lom, a főtéri szálloda rendbetételére, 
az idősek otthonának bővítésére. Hi-
szen az áldozatokra is kész összefo-
gástól, az egymásra is figyelő közössé-
gek erőfeszítésétől válnak többé épü-
leteink a holt kövek halmazainál.

Mivel az elmondottak megvalósí-
tása pénz, anyagi erő nélkül aligha 
képzelhető el, mondandójának to-
vábbi részében a gazdasági fejlesztés 
lehetőségeit taglalta a polgármester. 
Hangsúlyozta: a megélhetés csak ak-
kor lehet biztos, ha az saját munkán 
alapul, nem pedig mások döntésitől 
függő segélyeken, hiteleken, ilyen-

A Szentes főterén álló egykori megyeházára nem lehet csak úgy, 
sebtében beugrani. Legalábbis annak nem, aki korábban még 
nem járt ott, és akiben azért csak-csak talpra szökken a kíván-
csiság, ha valami szokatlannal találja szemben magát. Az ilyen 
embernek okvetlenül le kell cövekelnie már az épület előtt, pon-

tosabban a bejárati kaput árnyékoló, vaskosan ódon árkád alatt: igaz lenne, 
hogy nem kőből, hanem fából készült kockákon lépked? Hiszen az urasági 
hintók puhább és csöndesebb gördülését szolgáló hajdani „padlózatot” az el-
múlt évtizedek során mindenütt lecserélték az elegánsabb, ám csúszósabb, 
ezért veszélyesebb sárga keramitra! Mint kiderült: megtették ezt Szentesen 
is. De most, az 1883-ban emelt épület teljes fölújításakor visszaállították az 
eredeti állapotot. És nem csupán kívül: a tanácsterem ajtai fölé visszakerül-
tek a címerek, sőt, a befalazott karzatokat is kibontották. Miként az egykor 
nyilvános vármegyei gyűlések alkalmával, a könyöklőkön most újra meg-
jelenhetnek az érdeklődők: figyelemmel kísérhetik a közügyekben folytatott 
megbeszéléseket, vitákat… Ilyen esemény színtere volt a tanácsterem a mi-
nap, április 3-án is, amikor a Csongrád megyei önkormányzat szervezésében 
a szentesi kistérség fejlesztési lehetőségeiről tartottak előadásokat azzal a cél-
lal, hogy a helyi adottságok kiaknázására épülő törekvéseket a lakosság szé-
lesebb köreivel ismertessék. 

SZERTELEN
szentesi
Egészséges élelmiszert országnak, világnak!
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olyan intervenciós kiegészítéseken, 
vagy egyéb, külső támogatásokon. 
A kiindulópont tehát: munkahely, 
munkahely, munkahely… 

Amit csak versenyképes termékek 
előállításával lehet teremteni. Ennek 
egyik biztosítéka a jól képzett mun-
kavállaló, ezért fordítanak e helyt ki-
emelt figyelmet az oktatásra. Hogy 
nem eredménytelenül, azt a város-
ban megtelepedő, egyik német cég 
esetével példázta, amelyik kerámiá-
ból készített, háztetővázakat szállít 
a nagyvilág számos pontjára. Az ilyen 
szerkezeteknek igen kicsi, egy- és há-
rommilliméternyi a tűréshatára, ám 
a Szentesről kikerülő termékek mé-
reteltérései még az egy millimétert 
sem érik el. Ezzel magyarázható, hogy 
az előző év elején még csak húsz alkal-
mazottal induló cég az esztendő végé-
re már elérte a negyvenes létszámot, 
az idei év nyarától pedig már hatvan 
szentesi lakost foglalkoztat majd.

A helyi adottságok kihasználására 
több lehetőséget sorolt föl… Az a tény, 
hogy Szentes az északi és a déli, illetve 
a keleti és a nyugati irányú utak, vas-
utak metszéspontjában fekszik, fontos 
szempont lehet minden termelőüzem 
számára, ezért az ipari park további 
fejlesztésére különös figyelmet fordí-
tanak. Huzamosabban időzött az eu-
rópai méretekben is páratlan termál-
víz-kincs kiaknázásának lehetőségei-
nél, amely területen már eddig is óriási 
eredményeket értek el: a termálvízzel 
fűtött üvegházakból kikerülő szent-
esi virágok és zöldségfélék nem csu-
pán az országban, de a külföldi piaco-
kon is kapósak. Néhány évvel ezelőtt 
pedig, a kontinensen elsőként Szent-
esen kezdett el működni egy olyan 
geotermikus közmű, amely több mint 
négyezer lakást fűt, hat év óta egyetlen 
üzemzavar vagy meghibásodás nél-
kül. A jövő nagy lehetőségei közé so-
rolta a polgármester a termálvíz áldá-
sos hatásaira épített gyógyturizmust, 
ami az egészségügyi intézmények fej-
lesztésével egyidejűleg a szállodaipart, 
de a szabadidős szolgáltatások egész 
sorát is fölvirágoztathatja. 

– A vadászati lehetőséget nyújtó 
erdőinkkel, a horgászatra alkalmas 
folyópartjainkkal együtt az idegen-
forgalomnak ez a kettes bázisa olyan 
távlatokat nyit, ami messzemenően 

NEM
ESÍ

TÕ Dr. Frank József Széchenyi-díjas növénynemesítő. A szegedi egyetemen szer-
zett biológia-földrajz szakos tanári diplomát, amelynek birtokában a kuta-
tói pályát választotta. Az iregszemcsei intézetben eltöltött évek után 1975-ben 
lett a szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézet munkatársa, ahol a napra-
forgó biológiájával, termesztésével és nemesítésével kapcsolatos kutatásaival 
szerzett nevet a nemzetközi tudományos életben, ám gazdasági haszonnal 
kecsegtető eredményeit Magyarországon eleinte érdektelenség és féltékenység 
fogadta. A rendszerváltozás után itthon is elismerték munkásságát, számos 
rangos szakmai és állami díjat kapott. Növénynemesítőként több mint fél-
száz szabadalmaztatott és sok országban vetőanyagként használt napraforgó 
hibridjével ma is a világ élvonalában jegyzik. Az azóta közhasznú társaság-
gá alakult szegedi kutatóintézet vezetője 1991-ben lett, 1998 óta a Csongrád 
megyei közgyűlés elnöke.

alkalmas egy városnak és környéké-
nek átfogó, integrált idegenforgalmi 
fejlesztésére – mondta. – Az egész-
séges élet persze nem képzelhető el 
egészséges élelmiszer nélkül. Sajnos, 
naponta hallunk beszámolókat a rá-
dióban, a televízióban, az újságokban 
arról, hogy az Európai Unióba lépést 
követően hazánk a silány élelmiszerek 
lerakodóhelyévé vált. Azt javaslom, 
fordítsunk a dolgon: legyünk az uniós 
országokat meghódító, jó élelmiszerek 
bázisa! Az a kamra, amelyikből min-
den hazai és külföldi vevő garantált 
minőségű élelmiszert vásárolhat!

Hogy mindez pedig távolról sem 
üres óhaj csupán, arról a megyei köz-
gyűlés elnöke, dr. Frank József számolt 
be. Elmondta, hogy a korábbi évtize-
dekben a szegedi Gabonakutató In-
tézet vezetőjeként, tehát kollégaként 
is, milyen őszinte nagyrabecsüléssel 
figyelte a zöldség- és gyümölcsfajták 
nemesítésére szakosodott szentesi 
kutató állomást. És, hogy mennyire 
megrendítette, amikor a rendszervál-
tozást követő években, a hasonló in-
tézmények között a szentesi is a csőd 
szélére került. A megmentésén gon-
dolkodva jutottak arra, hogy a követ-
kező évek és évtizedek egyik legna-
gyobb gondja az élelmiszerbiztonság 
lesz. Az lett, nem csupán Magyaror-
szágon, hanem világszerte. Példaként 
említette, hogy a franciaországi me-
zőgazdasági termelők évente 2 mil-
liárd (!) dolláros értékben 102 ezer 
(!) tonna vegyszert használnak fel, 
aminek következtében az ottani föl-
színi vizek 47 százaléka nem alkalmas 
ivóvíznek, a vízforrásoknak 90 száza-
lékában vannak szermaradványok, 

amelyek a gazdák szervezetében is ki-
mutathatók. A vegyszerekkel dolgozó 
nők körében 27-szer nagyobb a med-
dőség esélye, mint másoknál, ami 
pedig végképp elborzasztó: a francia 
nők anyatejében kimutatott 350 (!) 
féle, egészségre káros szermaradvány 
okolható azzal, hogy az 5 év alatti kis-
gyerekek ezrei halnak meg vegyszer-
mérgezés miatt!

Az ilyen és ehhez hasonló tények 
f igyelembevételével döntött úgy 
a Csongrád megyei önkormányzat 
közgyűlése, hogy a 33 millió forintos 
önrész vállalásával százmillió forin-
tos műszerpark megvásárlásához se-
gíti a szentesi kutatók gárdáját, majd 
összesen több mint egymilliárd forin-
tot áldoz arra, hogy a szentesi élelmi-
szervizsgáló laboratóriumot az Euró-
pai Unió egyik élenjáró tudományos 
intézetévé tegye. Elsősorban annak 
érdekében, hogy a laboratórium véd-
jegyével ellátott magyar élelmiszere-
ket azzal a nyugodt érzéssel vásárol-
hassa a hazai és a külföldi fogyasztó: 
szermaradványok nélküli, egészséges 
élelmiszert visz haza!

A hazai kistermelők az integrá-
ló szervezetek irányításával megha-
tározott fajtáknak a meghatározott 
technológiával történő termesztése 
során, meghatározott tárolási és cso-
magolási föltételek mellett, bevizsgált 
termékekkel jelenhetnek majd meg 
a hazai és külföldi piacokon. Aminek 
piaci hatása olyan jelentős lehet, hogy 
a magyar mezőgazdasági termelők 
világszerte visszanyerhetik a koráb-
bi évtizedekben kivívott, de mára el-
veszett rangjukat. 

K. J.
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SZÉTVÁLÁSHOZ

Egy könyvet mutattak be a minap Lajosmizsén. A könyv 
a magyar rendszerváltás egyik sikertörténetéről szól, de olyan 
történetről, amely még nem ért véget. A benne olvasható, 
a parlament hívő elnökével, az úgynevezett történelmi egy-
házak két-két vezető képviselőjével, a kisegyházak állami re-

ferensével, a jogtudóssal, az új viszonyt megalapozó miniszterrel, főtisztvi-
selővel, annak osztrák kollégájával, s két polgármesterrel készített interjúk 
tárgya lényegében ugyanaz, a kérdések szinte azonosak, a válaszok viszont 
szükségképpen mások. Így az olvasónak módja van az állam és az egyház 
viszonyának tizenöt éves történetét sok oldaról megvilágítva, összemérhe-
tően látni. Az 1989–91. közötti rövid időszak alighanem történelmi pillanat 
volt, akkor meg lehetett hozni a vallásszabadságról, a tulajdonrendezésről 
és a szektorsemlegességről szóló törvényeket, amelyeket máig magyar modell-
ként emlegetnek a világban Lengyelországtól Amerikáig. Ma már ilyen tör-
vények nem igen tudnának megszületni, mindig lenne kellő számú ellenke-
ző… Az interjúk készítője, Szále László újságíró összegzi így a kötetet, amely 
az Ha Isten nem volna címet kapta. 

együttműködést
A jogszabálygyűjtemények ridegségé-
re utaló borító ne szegje senki kedvét: 
bár a függelék csakugyan tartalmazza 
néhány fontos dokumentum (többek 
az állam és az egyház viszonyának 
alapjait megújító 1990. évi IV., illet-
ve az 1991. évi XXXII. törvény) szöve-
gét, a TÖOSZ által is támogatott, 326 
oldalas kiadvány bő háromnegyede 
vibrálóan izgalmas olvasmány.
Ez néhány idézettel is érzékeltethe-
tő. 
„Elfogadhatatlan és megbocsátha-
tatlan, amit az elmúlt diktatúra… 
az egyházi intézmények és személyek 
ellen tett… Isten szolgái között is vol-
tak mártírok és gyarlóak. De minden 
sors és tett egyedi, nem ítélhető úgy 
meg – főleg évtizedek hézagos emlé-
kei és hiányos dokumentumai miatt 
–, mint egy úgynevezett köztörvé-
nyes bűn… De, akkor a megbocsá-
tás akarata is legyen végre kölcsönös. 
Legalábbis a baloldal azon része fe-
lé, amelyik ugyanúgy küzdött az el-
múlt rendszer fölszámolásáért, mint a 

jobboldal erői.” (Szili Katalin, az Or-
szággyűlés elnöke)
„Az én mércém szerint a vallássza-
badság intézményeinek biztosítása 
legalább olyan fontos tartozéka a de-
mokráciának, mint a többpártrend-
szer intézménye… az első miniszter-
tanácsi ülésen, amelyen részt vettem, 
az Állami Egyházügyi Hivatal átala-
kításának ügye szerepelt. Az eredeti 
javaslat… arról szólt, hogy a Minisz-
terelnökségen kapjon helyet egy 10-
15 főnyi Egyházpolitikai Titkárság, 
és ez gyakorolja az állam felügyele-
ti jogköreit. Én ezzel szemben az ál-
lam felügyeleti jogköreinek radikális 
megnyirbálását, és minden központi 
felügyeleti intézmény megszünteté-
sét javasoltam… Álláspontom lénye-
ge az volt, hogy az… egyházat törté-
nelmileg kialakult civil szervezetnek 
kell fölfogni, amelynek működését, 
amennyiben annak közhaszna van… 
az adófizető polgárok pénzéből az ál-
lamnak támogatnia kell…” (Glatz Fe-
renc történész, az utolsó állampárti 

kormány egyházi ügyeket is fölügye-
lő minisztere)
 „… korábban a minisztérium és a ta-
nácsok koordinációjával foglalkoz-
tam… és ebben a munkában az új tí-
pusú kapcsolat és a koordináció volt 
a kulcskérdés… az első feladat egy 
korrekt, egyenrangú kapcsolatrend-
szer kiépítése volt, továbbá a mind-
ezt garantáló és szabályozó törvény 
előkészítése. Hasonló típusú volt an-
nak idején a tanácsi főosztálynál is 
a mi feladatunk – már akkor kiderült, 
hogy a decentralizált tanácsi rend-
szerben nem lehet diktatórikus a köz-
ponti irányítás, mert ha a végrehaj-
tókat nem vonja be az elképzelések 
kialakításába, vagy legalább vélemé-
nyezésébe, akkor azok szépen meg-
keresik a kiskapukat és nem hajtják 
végre a központi akaratot. Ezt a mód-
szert, kapcsolattípust szerettem vol-
na – és úgy érzem, most már 16 év 
után, hogy sikerült – ide átmenteni, 
hiszen az állam, az önkormányzatok 
és az egyházak kapcsolatának lényege: 
közös munkálkodás az emberért, a te-
lepülés fejlesztéséért.” (Platthy Iván, 
nyugalmazott egyházügyi államtit-
kár, akit annak idején – miután 1989.
június 26-án a kormány törvényerejű 
rendelettel fölszámolta az állami Egy-
házügyi Hivatalt, eltörölte az egyhá-
zi kinevezéseknek állami hozzájáru-
láshoz való kötését, s megszűntette 
az egyházi kiadványok állami ellen-
őrzését – a Németh-kabinet bízott 
meg az állam és az egyházak új típu-
sú kapcsolatának kiépítésével)
 „Az első két-három év inkább a görcs-
oldás időszaka volt, amikor természe-
tesen a gyanakvás erősebb volt, mint 
a bizalom. De … a bizalmatlanság 
fokozatosan megszűnt. Nagyon sok 
úgynevezett együttgondolkodási fó-
rumot szerveztünk szerte az ország-
ban, ahol leültek a polgármesterek, 
a jegyzők, a lelkipásztorok, és együtt 
gondolkodtak arról, hogy milyen kö-
zös teendőik lehetnek a település vagy 
a régió javára…” (Platthy Iván)
A kötet olyan polgármestereket is 
megszólaltat, akik gyorsan fölismer-
ték a cselekvés lehetőségeit. Közéjük 
tartozik Kujbus Mihály építész-tech-
nikus, aki 1990 óta önkormányza-
ti képviselője, alpolgármestere, 1993 
óta pedig folyamatosan újraválasztott 
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polgármestere Hajdúdorognak. E tíz-
ezres lélekszámú település nevezetes-
sége, hogy lakosságának kilencven-
öt százaléka görög katolikus vallású, 
és hogy az önkormányzata az ország-
ban egyedülállóan teljes vertikumú 
egyházi iskolarendszert alakított ki 
az óvodától a gimnáziumig. 
Kujbus Mihály elmondása szerint 
ez a történet nagyon régen, még 
az 1800-as évek elején kezdődött, 
amikor a településükről negyvenkét 
tagú küldöttség zarándokolt Rómá-
ba. Arra kérték a pápát: telepítsen gö-
rög katolikus püspökséget Magyaror-
szágra, és engedélyezze, hogy ószláv 
helyett magyar nyelven misézhesse-
nek. A pápa eleinte elzárkózott, de ők 
addig ültek a Vatikán lépcsőin, hogy 
végül helyt adott a kérésüknek. Ilyen 
előzmények után a helybéliek örök 
sérelme, hogy 1950-ben a görög ka-
tolikus iskolákat, közöttük a tanító-
képzőt egyik napról a másikra bezá-
ratták, s a falaik között tanító bazili-
ta szerzetesrend tagjait szétkergették. 
„A hajdúdorogiaknak régi vágya volt 
az, hogy a görög katolikus iskolarend-
szer újraéledjen”, mondja a polgár-
mester. „Ezért 1990-ben, az akkori 
tanácstestületnek nem is lehetett más 
választása… Emlékszem rá, egyszerű 
tanácstagként ültem a padsorokban, 
amikor a tanácselnök talán egy kicsit 
félve, feszengve előterjesztette, hogy 
vajon mit szól hozzá a tanácstestü-
let. Lehet, hogy ő döbbent meg a leg-
jobban, amikor mindenki azt zúgta, 
megszavazzuk, adjuk vissza a épületet 
az egyháznak…” 
Egy évvel később megnyitotta kapuit 
a görög katolikus gimnázium is: a ré-
gi bazilita egyház épületét – amelyet 
az 1950-es évek elején államosítottak, 
s abban mezőgazdasági szakmunkás-
képzés folyt – visszaadták a görög ka-
tolikus püspökségnek, s az nyitott 
benne új, egyházi középiskolát. Ha-
sonló adományozások útján, óvodát 
is létesített később a püspökség, ami-
be jelenleg is száznegyven-százötven 
gyerek jár. Persze maradtak óvodák 
és iskolák az önkormányzat kezelésé-
ben is, tehát megvan az iskolaválasz-
tás lehetősége: a szülők körülbelül fe-
le-fele arányban íratják be gyermeke-
iket az egyházi illetve világi iskolák-
ba, és ez az arány az évek során nem 

változott. Ezen tapasztalatok birto-
kában mondja Kujbus Mihály, a ál-
lam és az egyház szétválasztásának 
elvét kimondó, 1990-es IV. törvény-
ről: „Szerintem a legjobb szétválasz-
tás az együttműködés. Csak két kü-
lönálló valami tud együttműködni… 
Lehetővé tette az egyházak működé-
sét kulturális, oktatási, szociális terü-
leten és vállalva ezen közérdekű tevé-
kenységek finanszírozását.”
A régi sérelmek adták az indító lö-
kést Hévízen is, ahol a lakosság ki-
lencven százalékát adó katolikusok 
évtizedek múltán sem tudtak bele-
nyugodni abba, hogy Rákosi Mátyás 
politikai okokból leromboltatta, majd 
a község szélére tétette a templomu-
kat. Vértes Árpád vállalkozó, a tele-
pülés polgármestere büszke rá, hogy 
a Festeticsek által épített, szép régi 
templomuk helyett még szebbet tud-
tak építeni: „A gyönyörű égkék színű 
templomot Bocskay János tervezte, 
az apát úr látott hasonlót Pozsonyban, 
lényegében az ő elképzelése valósult 
meg. Még a városba be sem ér a ven-
dég, már fölmagaslik előtte a gyö-
nyörű kék torony, megvilágítva este 
is látszik, mondom, nagyon büszkék 
vagyunk rá.”
Ennél talán csak arra büszkébb, hogy 
a zömében katolikus településen épí-
tettek templomot a reformátusok-
nak és az evangélikusoknak is, a zsi-
dók részére pedig egy pici siratófa-
lat. A saját jól fölfogott érdekükben 
is: a híres fürdővárosba özönlenek 
a külföldi vendégek, akikről kiderült, 
nem csak testi nyavalyáikra keresnek 
gyógyírt. A lelki feltöltődéshez pedig 
nem elég az ápolt, virágos környezet, 
vagy az éjjel-nappal garantált köz-
biztonság.
A könyvben szereplők közül Szebik 
Imre, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház elnök-püspöke, Feldmájer Pé-
ter a MAZSIHISZ országos elnöke, 
Platthy Iván nyugalmazott címzetes 
államtitkár, Vértes Árpád polgármes-
ter és Szále László újságíró szemé-
lyesen is találkozott az érdeklődők-
kel a lajosmizsei művelődési házban. 
Társaságuk kiegészült Szabó Gábor 
kecskeméti református esperessel, 
Lipp László gazdagréti plébánossal 
és Rácz Istvánnal, Hajdúdorog alpol-
gármesterével.

A mintegy másfélszáz jelenlévő nem 
csupán hallgatta a vendégeket, hanem 
egy idő után aktívan bekapcsolódott 
a beszélgetésbe. Jó volt hallani a kör-
nyékbeli kistelepülésekről érkező hí-
reket. Hogy az alig több, mint ezer la-
kost számláló Ladánybene lakosai an-
nak idején ötven évig harcoltak a saját 
templomért, és most is jelentős anyagi 
áldozatot hoztak a plébánia teljes föl-
újításáért. Hogy a még ezernél is ke-
vesebb lakosú Felsőlajoson a polgár-
mester saját pénzéből létesített alapít-
ványt templom építésére, és az építke-
zésre kijelölt hely rendbetétele, parko-
sítása már meg is kezdődött. 
Éppen csak az egyébként sikeres ren-
dezvénynek helyet adó Lajosmizséről 
nem hallhattunk szívmelengető hí-
reket. Baski András, az önkormány-
zati testület egyik tagja röstellkedve 
jegyezte meg, hogy a tízezres város 
hitélete bizony eléggé eseménytelen, 
de reméli, az elhangzottak nyomán 
megindul majd náluk is valami ki-
bontakozás.
Amíg erről beszélt, kicsit alaposab-
ban körülnéztem a teremben: lát-
tam az általános iskola nyugalma-
zott és jelenlegi igazgatóját, több ran-
gos helybéli vállalkozót, a református 
lelkészt; ám helyi a katolikus papot 
nem, és Lajosmizse polgármesterét 
is hiába kereste a tekintetem.
A különös jelenségre a rendezvény 
szervezőjétől, Kürti László egyetemi 
tanártól kértem magyarázatot, aki 
a következőket mondta: 
„Régi panasz Lajosmizsén, hogy a ci-
vil kezdeményezések kevés támoga-
tást kapnak az önkormányzattól, 
és ez vonatkozik az egyházi közös-
ségekre is. A helyi gimnáziumot né-
hány éves működés után fölszámol-
ták, s ezzel tovább apadt az amúgy is 
vékonyka értelmiségi réteg, amelynek 
szinte alig van beleszólása a helyi köz-
élet formálásába. Ez a jelenség éppen 
a legtörtetőbb fiatalokat készteti me-
nekülésre. A helyzet megváltoztatásá-
hoz nagy szükség lenne az egyházak 
közreműködésére is, ennek serken-
tésére szerveztük ezt az egyház je-
lenéről és jövőjéről folytatott dispu-
tát. Hogy a Ha Isten nem volna című 
könyvben emlegetett sikertörténet el-
kezdődne végre Lajosmizsén is. 

Káposztás János
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HÍRSZÓRÓ
 Cigány gyermekek tanulásához 
nyújt anyagi segítséget Füzesgyar-
mat cigány kisebbségi önkormány-
zata. A 2006–2007-es tanévben a he-
lyi általános iskolában tanuló diákok 
kérhetnek támogatást pályázati adat-
lapon. A pályázati dokumentumokat 
a füzesgyarmati iskola gazdasági iro-
dájában szerezhetik be az érdeklő-
dők. A pályázatokat legkésőbb július 
31-éig kell eljuttatni a füzesgyarma-
ti kisebbségi önkormányzat címére. 
A megpályázható összeg mindössze-
sen 200 ezer forint. A pályázatok elbí-
rálásának határideje augusztus 31.
 Új tablókkal, kiadványokkal, 
s ami a legfontosabb: egységes arcu-
lattal jelent meg a XI. Kaposvári Tu-
risztikai Vásáron a barcsi kistérség 
26 települése. A háromnapos rendez-
vény alatt több ezren tekintették meg 
a kistérség sétahajózásra, vizitúrákra 
invitáló, erdei iskolát bemutató stand-
ját, ahol játszani is lehetett. A Barcsi 
Rekreációs Központ kérdőívére adott 
helyes válaszokkal családi strandbe-
lépőt nyertek veszprémi, nagybajo-
mi, kaposvári és lengyeltóti lakosok 
is, akiket nyereményükről utólag ér-
tesítettek.
 Oktatási centrum létesítésére pá-
lyázik a zirci önkormányzat: a másfél-
milliárd forintos beruházáshoz uniós 
forrásokra számít. A 150 millió fo-
rintnyi önerő előteremtése ugyan ne-
héznek ígérkezik, de rövid időn belül 
legalább ennyi pénzt kellene fordíta-
niuk az iskoláik felújítására.

 Május végéig elkészül az M6-os 
autópályának az érdi tetőtől a duna-
újvárosi csomópontig terjedő 54,5 ki-
lométeres, valamint az M8-as autópá-
lyának a majdani Duna-hídra vezető 
szakasza. A két forgalmi sávos, leál-
lósávos 6-os úton minden forgalom-
technikai berendezés a helyére kerül, 
s az erre a szakaszra tervezett két ben-
zinkút is megépül. Az ideiglenes for-
galomba helyezés határideje eredeti-
leg március 31-e volt, de Kóka János 
gazdasági és közlekedési miniszter 
a tenderben kiírtnál alacsonyabb mű-
szaki tartalommal az utat nem vette 
át. A május végére tervezett átadás 
utáni időszakra csak a forgalom za-
varása nélkül elvégezhető munkák 
maradnak. Szeptember 30-áig a te-
reprendezés, a parkosítás és a fásítás 
is befejeződik.
 Játszóteret létesítene egy közte-
rületen a dévaványai önkormány-
zat. A 3 millió 644 ezer forint értékű 
beruházáshoz 1 millió 822 ezer fo-
rint támogatásra nyújtott be pályá-
zatot az Ifjúsági, Családügyi, Szoci-
ális és Esélyegyenlőségi Minisztéri-
umhoz.

 Végnapjait éli a felgyői barakk-
könyvtár, mert az egykori téesz-iroda 
hosszú idő óta gazdátlan, romos épü-
letében – amelyet a kulturális minisz-
tériumtól kapott 4 millió 375 ezer fo-
rintból vásárolt meg az önkormány-
zat – e századi igényeket kielégítő új 
könyvtára lesz a községnek. Csak 
a főfalak maradtak meg, újak a köz-
falak, új a tetőzet, teljesen új a rendez-
vényterem. Az önkormányzat a me-
gyei területfejlesztési tanácstól pályá-
zaton nyert 8,5 millió forint egy részét 
fordítja a felújításra.
 Testvérárosi kapcsolatot létesített 
a horvátországi Kricevcivel Nagyatád 
önkormányzata. A várossá nyilvání-
tásának 35. évfordulóját ünneplő te-
lepülésnek (amely Magyarországon 
egyedülállóan másodízben nyerte el 
Hild János-díjat) ez a hatodik test-
vérkapcsolta.

A 2007–2013 között elérhető uniós támogatások felhasználásához jövőre azon-
nal indítható projekteket kell készíteni, hogy Magyarország már a tervezési 
időszak kezdetétől pénzhez jusson. A kormány által tavaly erre a célra kijelölt 
38 nagyprojekt egyike a szegedi közlekedésfejlesztés. Közbeszerzési eljárás 
keretében egy dán mérnök-tanácsadó vállalat magyarországi irodája nyerte 
el a város uniós nagyprojektjéhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére szóló megbízást. A cég 33 millió forintért vállalta ezt a munkát. 
Szakemberei megvizsgálják, hogy a város által tervezett fejlesztésekből melyek 
azok, amelyek közlekedési szempontból indokoltak; gazdasági, környezetvé-
delmi és egyéb szempontok szerint megtérülők. A cég mérnökeinek feladata 
javasolni, hogy mennyi hely jusson a villamosnak, az autóknak, a gyalogosok-
nak, a bicikliseknek, hogy lehet-e, s ha igen, akkor hol lehet zöldfelületet ki-
alakítani. Például úgy, hogy a sínek közét gyep töltse ki, esetleg a József Attila 
sugárúton adódhat ilyen lehetőség. A Kossuth Lajos sugárúton busz és villa-
mos által közösen használt sáv létesítését fontolgatják. Vizsgálják a tervezett 
új nyomvonalak gazdaságosságát, a villamospályák fordulójának lehetséges 
helyét, továbbá, hogy miképpen lehet Újszeged belső részeire trolit vezetni, s 
hogy hol lehetne annak végállomása. A megvalósíthatósági tanulmányt május 
végéig kell elkészíteni. A megvalósításról a közgyűlés dönt, de azt már most 
tudni, hogy az elektromos üzemű közösségi közlekedés fejlesztése a követke-
ző ciklusban gyakorlatilag teljesen leköti a város erejét. Előzetesen körülbelül 
harmincmilliárd forint elköltésével számolnak. Uniós támogatással teljesen 
megújítanák és bővítenék a szegedi troli- és villamoshálózatot. Több sugárút, 
tér, utca átépülne; parkolókat, biciklitárolókat alakítanának ki. Új járműveket 
is vennének, új remíz épülne, korszerű elektronika irányítaná a forgalmat.

A szegedi nagyprojekt
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Az osztrák tulajdonú Lukale ZRt. komplex idegenforgalmi szolgáltatásokat 
nyújtó szálloda- és bevásárló-komplexum, valamint élményváros létrehozá-
sát kezdi meg a Győr-Moson-Sopron megyei Bezenyén, mintegy 150 hektár-
nyi területen. A magas hozzáadott értéket létrehozó idegenforgalmi beruhá-
zás hasonló jellegű fejlesztéseket indukálhat Magyarországon. A Kóka János 
miniszter által magyar Disneyland-nak nevezett, több mint 180 millió euró 
értékű projekt 2006. és 2009. között valósul meg, s várhatóan 1800 embernek 
ad munkát a térségben.

Disneyland lesz Bezenyén

 Illusztrációkat kellet készíteniük a 
Szeretném, ha vadalmafa lennék című 
vershez a pályázó nagyszénási diá-
koknak. A pályázatot a költészet nap-
ja alkalmából hirdették meg. Több 
mint 150 rajz érkezett, ezeket pedagó-
gusok közreműködésével zsűrizték, s 
könyvtárosok által készített könyvjel-
zővel, lufival díjazták.A legjobb mun-
kák a könyvtár falát díszítik.
 Új szobra lesz Szabadkígyósnak: 
a lipótmezei elmegyógyintézet főor-
vosaként is elismerést szerzett, 1868-
ban Ókígyóson született dr. Pándy 
Kálmán orvos, elme- és ideggyógyász 
szobrát az Ókígyósi majorban állít-
ják fel.
 Vadász- és vadtenyésztő-tanulók 
vetélkedtek két napon át Eleken és 
Gyulán, ahová Egerből, Mátészalká-
ról, Somogyzsitváról és Csongrádról 
– az ország valamennyi vadászatot 
oktató középiskolájából – is érkez-
tek csapatok.

Metszési bemutatót és kihelyezett ülést tartott a híres 
tuzséri Nagy Sándor Kertbarátok Klubja Ajakon. A há-
zigazda Kovács Bertalan, Ajak polgármestere elmondta, 
hogy azt elemezték, milyen irányba halad az almater-
mesztés és értékesítés folyamata, s az egyre élesedő ver-
senyben miként lehet kellőképpen helytállni.

– Ajakon sokan termesztenek almát? 
– Korábban inkább a kendermag-, a napraforgó-, a ká-

posztatermesztés volt a jellemző, de az utóbbi időben egy-
re több ajaki gazda kezdett hozzá az almatermesztéshez 
– válaszolta Kovács Bertalan. – Régebben jó néhányan 
a környező, nagy almatermesztési hagyományú települé-
sekre jártak napszámba, valószínűleg ez is közrejátszott 
abban, hogy az ajaki termelők újabban az almatermesz-
tést részesítik előnyben. Hogy ez minél eredményesebb 
legyen, ahhoz a polgármesteri hivatal minden tőle telhető 
segítséget megad. 

– Hogyan segíthet ebben az önkormányzat? 
– Egymást segíthetik a gazdák, ha nemcsak az áru-

termelésben, hanem az értékesítésben is szeretnének 
megfelelni az unió elvárásainak. Szabolcsnak továbbra 
is aranya az alma, amely nemzetközi hírű. Az ajakiaknak 
volt alkalmuk szemügyre venni, hogy Olaszországban 
miként mennek az efféle munkák. Az olasz vendéglátók 
településén az almatermesztés és -feldolgozás, továbbá 
az -értékesítés érdekében csaknem ötszáz gazda fogott 
össze, s résztvénytársaságot alakított. Magam valami 
hasonló létrehozására próbálom bíztatni az ajakiakat. 
Nagyon bízok az összefogás erejében. Ezért is vagyok 
benne az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fel-
emelkedéséért Egyesületben. 

Ajakon egymás önzetlen segítésének már igen nagy 
a hagyománya. A polgármester a véradásokat említi, 
amelyeken a település szinte minden lakója részt vesz. 
És az se lehet véletlen, hogy a mellrákszűrési programban 
országosan első lett Ajak. Ezt a miniszterelnök felesége, 
Dobrev Klára többször említette a nagynyilvánosság 
előtt.  (cselényi)
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 Levélben kérte a Magyar Köz-
út Kht. Békés megyei területi igaz-
gatóságát Fekete Zoltán okányi pol-
gármester, hogy mihamarabb javít-
sák meg az Okány és Vésztő, illetve 
az Okány és Zsadány közötti járha-
tatlanul kátyús utakat.
 Sporteszközökre költi a Nemze-
ti Sporthivataltól a 2500-nál kisebb 
lélekszámú települések számára ki-
írt pályázaton nyert több mint két-
millió forintot Csárdaszállás önkor-
mányzata.
 Külterületi tanyasorokon épít-
tet gyalogjárdát a felszedett főutcai 
járdalapokból Örménykút önkor-
mányzata, miután pályázati forrás-
ból folytathatja a főutcai járdaépítést. 
A járdaépítésre 3 millió 340 ezer fo-
rintos támogatást nyert a Békés Me-
gyei Területfejlesztési Tanács terület-
kiegyenlítésre szánt alapjából. A be-
ruházás két ütemben, idén, illetve jö-
vőre valósul meg. 

 Jövőképükről tárgyaltak a gyulai 
kistérség tagtelepüléseinek polgár-
mesterei, akiknek fejlesztési elkép-
zeléseit a II. Nemzeti fejlesztési terv 
időszakában mintegy 51 milliárd fo-
rintból lehet megvalósítani. Felmerült 
a térségi szélerőmű, az agrárlogisz-
tikai központ létesítése, felújítanák 
a Körös-hidakat, a határ menti telepü-
léseket összekötő közutakat. Térségi 
terv a szociális földprogram, a kistér-
ségi e-közigazgatás, a komplex hulla-
dékgazdálkodás, az ivóvíz-arzénmen-
tesítő program, az önkormányzati in-
tézményrendszer korszerűsítése. 
 Tűzoltó sportnapot tartottak 
Balatonfűzfőn: a megye hat hivatá-
sos önkormányzati tűzoltóságának 
csapatai mérkőztek meg egymással. 
A versenyszámok között szerepelt 
kismotorfecskendő-szerelés, a 4×100-
as váltófutás és 100 méteres akadály-
futás. A sportnapon a veszprémiek 
győztek. Második helyen a pápai, míg 
a harmadikon az ajkai tűzoltók vé-
geztek.
 Három héttel hátráltatta a duna-
újvárosi Duna-híd építését az elekt-
romos áramszolgáltatás kénysze-
rű kikapcsolása, a munkaterület, 
és az odavezető utak felázása, vala-
mint az a körülmény, hogy a duna-
vecsei oldalon két lánctalpas, három-
száz, illetve ötszáz tonna teherbírá-
sú daru nem tudott eljutni a pillérek 
építkezéséhez a nagy sár miatt. 
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Az, hogy ki hogyan viszonyul a kör-
nyezetéhez, belső értékrend dolga. 
A környezettudatos gondolkodás, 
a környezetért érzett felelősség kifej-
lesztése a gyermekkorban kezdődik. 
Akinek kiskorában elmagyarázzák, 
miért ne pazarolja a vizet vagy az ára-
mot, felnőttkorában sem tesz majd 
ilyet. A példa talán egyszerűsít, de 
tény, hogy a környezettudatos maga-
tartást nem lehet jogi eszközökkel ki-
kényszeríteni. A környezet védelem-
ben az egyének mindennapi döntései 
legalább olyan fontosak, mint a fé-
nyesre polírozott tárgyalóasztaloknál 
köttetett egyezmények.

A jövő most kezdődik
Az önkormányzatisággal járó sza-

badság felelősséggel jár, méghozzá 
nem csak a négyéves ciklus idejére. 

A településért és az állampolgáraiért 
felelős polgármester és képviselő jól 
tudja, hogy a jelen döntései hosszú tá-
von kihatnak a település jövőjére.

Hogyan válhat az iskolai foglalko-
zás a települési környezetvédelem ak-
tív részesévé?

Az oktatás szinte minden lakost 
érint gyerekként, pedagógusként, 
szülőként vagy nagyszülőként. Az is-
kolában tanultak az egész család éle-
tére hatnak, épp ezért fontos, hogy az 
oktatás színvonalas legyen, és túlmu-
tasson a kötelező tananyagon.

Minden iskola szeretné, ha az órai 
anyagot hasznos, érdekes informá-
ciókkal lehetne kiegészíteni, és a fa-
lakon színes poszterek segítenék 
a tanulási-tanítási folyamatot. Eh-
hez szemléletes, könnyen áttekinthe-
tő segédanyagok állnak rendelkezésre 
már most is, elég tehát jól felhasználni 
az összegyűjtött információt.

Energia és környezet: segédanyagok 
az oktatásban

A környezetvédelem kulcskérdése 
az energetika, hiszen energia min-
denhez szükséges. Ma már a legtöbb 
ember számára nyilvánvaló, hogy 
az energiaszektor elképesztő meny-
nyiségű szennyezőanyagot bocsát ki. 
Köztudomású az is, hogy a klímavál-
tozás egyik legfontosabb oka az em-
beri tevékenységgel együttjáró CO₂ 
kibocsátás.

Az Energia Klub Környezetvédel-
mi Egyesület kiemelten fontosnak 
tartja, hogy energia témakörben is 

ENERGIA
kicsiben, nagyban

Oktatás és környezetvédelem, avagy mit tehet az önkormányzat a település jövőjéért?

„Ha egy fiatal lélekbe nemes műveltséget hintünk el, úgy 
ez az egész életen keresztül virágzik, és sem eső, sem szá-
razság nem pusztíthatja el.”  Antiphón

legyenek megfelelő információtar-
talmú, jól használható oktatási se-
gédanyagok, ezért állítottuk össze 
tematikus plakátsorozatunkat és ok-
tatócsomagjainkat. Ezek elsősorban 
a 12–18 éves korosztálynak készül-
tek, de az őket tanító szaktanárok-
nak, környezeti nevelőknek is segít-
séget nyújtanak a fenntartható ener-
giagazdálkodás témakörében. 

Hasznosak lehetnek továbbá min-
den olyan intézményben, ahol sok 
ember fordul meg: ügyfélszolgála-
tokon, művelődési házakban, orvosi 
rendelők várótermeiben.

Ismeretterjesztő plakátsoroza-
tunkból és oktatócsomagjainkból, va-
lamint ezek interaktív, elektronikus 
változatából kiderül mire jók a szél-
kerekek, milyen veszélyekkel járnak 
az olajfinomítók, mi okozza az ég-
hajlatváltozást, hogyan lesz az urán-
ércből áram, milyen hőmérsékletű 
a Föld belseje, és honnan jön ez a hő. 
Kiderül továbbá: igaz-e, hogy a jár-
művek égetik el a termelt nyersolaj 
egyharmadát, és hogyan lehet egy-
szerűen energiát megtakarítani saját 
háztartásunkban.

Az energiatudatos magatartás rö-
vid távon is hasznot hoz az intéz-
ményfenntartásban, az oktatás, ne-
velés hosszú távon megtérülő befekte-
tés. Érdemes tehát figyelmet szentel-
ni neki, mert nem mindegy, hogyan 
gondolkodnak majd 15–20 év múlva 
a település lakosai.

Oktatóanyagainkról az Energia Klub 
honlapján, a www.energiaklub.hu in-
ternetcímen bővebben olvashatnak.

Király Zsuzsanna
Energia Klub
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Az amerikai érdekeltségű MTD 1996-ban kezdte meg 
kerti gépek, elsősorban fűnyírók gyártását Magyarorszá-
gon. A Veszprém közvetlen közelében található Nemes-
vámoson, 2000-től felépített mintegy 20 000 m2 csarnok 
rendszerrel rendelkező új gyár termékei ma már nem-
csak a magyar, hanem európai szinten is meghatározói 
a kerti piacnak.

Az MTD HUNGÁRIA KFT. beszállítója a nálunk meg-
telepedett áruházláncoknak, fűnyírói megtalálhatók 
szinte valamennyi, ezzel a profillal foglalkozó kiskeres-
kedésben is.

A vásárlók országszerte 146 szervizben vásárolhatnak 
gépeket, tartozékokat, pótalkatrészeket, és szükség ese-
tén javíttathatják gépeiket.

Az MTD minden évszakban tud kerti munkákhoz iga-
zodó készüléket ajánlani. Tavasszal a gyeplazítók, az ág-
aprítók és motoros kapák közül választhatnak a kerttu-
lajdonosok. Késő tavasszal és az év további időszakában 
több, mint 100 típusú fűnyíró, sokoldalú, az évszakhoz 
igazodó munkaeszközzel felszerelhető fűnyírótraktorok 
a slágertermékek.

Ősszel lombszívókkal, télen járva vezetett hómarók-
kal állnak a vásárlók rendelkezésére. (Figyelem, ezekkel 
a hómarókkal a lapos tetők hómentesítése is megold-
ható, nem kell megvárni a sajnálatos csarnok össze-
omlásokat!)

A gyár termékeit különböző márkaneveken érhetik el 
a vásárlók. Az MTD márkanév mindenki számára elérhe-
tő mind a nagyáruházak, mind a kiskereskedők polcain. 
Az áruházláncok saját márka neveiken is értékesítenek 
MTD termékeket, ezekre a házi márkákra is érvényes 
a gyári garancia.

Az igényesebb vásárlók, akik szeretnének többet 
megtudni a gépről, de nem szeretnek áruházban vá-
sárolni, a kiskereskedésben kapott szolgáltatás mellett 
egyéb márkanevekkel is találkozhatnak.

A Bolens, YARD-MAN, és Cub Cadet az MTD pré-
mium kategóriája. Ezek a gépek nagyobb és még jobb 
motorokkal, komfortos kezelő elemekkel, esetenként 
műszerfallal tájékoztatva a vevőt, kínálnak plusz szol-
gáltatásokat. 

Ezek a márkák áruházláncokban nem kaphatók, 
az MTD-t is forgalmazó szak- és márkakereskedések 
foglalkoznak árusításával.

A termékekről, viszonteladókról, szervízhálózatról bő-
vebb információhoz juthat az MTD Hungária Kft. hon-
lapján: 

www.mtdhungaria.hu

10 ÉV MAGYARORSZÁGON 



Ö N K O R M Á N Y Z A T 32
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

SIEX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Városok, községek kommunális szolgáltatási és környezetvédelmi feladataira
eszközhordozó gépjárművek cserélhető felépítményekkel

MULTICAR

MULTICAR TREMO

HAKO Citymaster

Útépítők, útkarbantartók feladatainak egyszerű, gazdaságos ellátására

Képviselt gyártók

Forgalmazás és szerviz

SIEX Kft., 9700 Szombathely, Csaba u. 10., Pf. 350.
Tel: 06-94-512-480; fax: 06-94-512-485

web: www.siex.hu, e-mail: info@siex.hu


