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Még megvannak a sínek.
Az Országház előtti tüntetők 
aláírásokat gyűjtenek 
annak szorgalmazására, 
hogy a köztársasági elnök 
oszlassa fel a parlamentet.
Aláírásgyűjtő kezdeményezést 
támogat a TÖOSZ is.
A Vasutas Települések 
Országos Szövetségének 
kezdeményezését, 
amely arra irányul, 
hogy a megszüntetendő 
vasúti mellékvonalak ügyét 
tárgyalja meg a parlament.
Ezzel a kezdeményezéssel 
azonban várni kell.
Törvény tiltja, hogy 
az önkormányzati választások 
előtt és után 
negyven-negyven napon belül 
bárkik, bármilyen célból 
aláírásokat gyűjtsenek.
Ne szedjük fel a síneket!

ARCOK 14

Az éppen ezer lelkes Bihartorda polgármesterét, dr. Szabó Józsefet, a TÖOSZ elnökségének tagját en-
nek az újságnak az olvasói jól ismerhetik, mert sokszor volt okunk róla írni. Nemcsak a TÖOSZ kö-
szönhet sokat neki, hanem az önkormányzati világ egésze, maga az önkormányzatiság. Hatvannyolc 
éves lesz az idén. A TÖOSZ-ban tisztséget akkor se vállal többé, ha ismét megválasztják. De nem osztja 
azon polgármesterek nézetét, akik az önkormányzati terhek várható súlyosbodása miatt nem vállalják 
az újabb megmérettetést, akik azt mondják: elég volt, csinálja más! Dr. Szabó József nyugdíjas állator-
vos, társadalmi megbízatású településvezető a választási küzdelemnek ötödszörre is nekivág. Polgár-
mester szeretne lenni-maradni, azt mondja, hogy még egy ciklus beleférhet az idejébe, úgy érzi, egy, 
s mást képes lesz befejezni, ha az Isten is úgy akarja. Tagja a szocialista pártnak, de a helyi ellenzékiek 
kérésére ismét független jelöltként indul. Róla olvashatnak 14-15. oldalon. 

Egy szakmai folyóiratnak készített tanulmány vélhetően azért nem jelenhetett meg a szak-
lapban, mert a szerző egyebek között a szakmai zsargont is bírálja, kimutatván, hogy a köz-
szolgáltatást végző szakemberek érdeke távol tartani a közügyektől az őket alkalmazó laiku-
sokat. De miért érdeke ez a pártpolitikának? Sáska Géza inkriminált tanulmányának néhány 
részletét a 8-13. oldalon ismertetjük.

Az országgyűlési képviselőjelöltként egyéniben indult polgármesterek helyi és a településnél 
nagyobb választókerületi megítélésének áprilisi aránykülönbsége olyan következtetésekre 
kínál lehetőséget, amelyeket az október elsejei választás eredménye szinte azonnal igazolhat, 
vagy cáfolhat. Olvassák el Zongor Gábornak az 5-7. oldalon közölt tanulmányát!
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Most, amikor ezeket a sorokat írom (tévéostrom 
után, országos tüntetéshullámok és Orbánék 
jusztisnagygyűlése mégiscsak elhalasztásának 
idején), csupa őrültség jut az eszembe, egyik 
a másik után, kavarognak bennem, de tudom, 
hogy van köztük összefüggés, amit csupán ki-
fejteni nincs elég helyem. Idetolakszik legelőbb 

a zseniális Osztap Bender (tudják: Ilf és Petrov Tizenkét székéből) 
mindenekfeletti optimizmusa: Ne csüggedjenek! Az ülést folytat-
juk! Majd felvillan előttem (amit a tévében láttam) egy egészen 
fiatal fiúnak az eltorzult arca ellenére is tétova tekintete, ami egy 
viccre emlékeztet. Ismerik? Menstruációt, menstruációt, skandál-
ja a tüntetésen egy pasas; ember!, szól rá 
a másik: demonstrációt! Az mindegy, így 
az első, csak folyjon a vér! Aztán a fülem-
be zúg és megül az agyamban a demonst-
rációk legsűrűbben kiáltott, a kormányfő 
trágárságára (és mondandója leglényegte-
lenebb mozzanatára, egyszersmind többes 
szám első személyben a politikusi önkri-
tika kvintesszenciájára) utaló jelszava: el-
kúr-tad! Mire beugrik, ha hiszik, ha nem, 
a spanyol polgárháború sokakat mozgósí-
tó, millióknak hitet és reményt kölcsönző jelmondata ugrik be ne-
kem: nem törnek át! És mindjárt utána, vagy vele egy időben, en-
nek az önkormányzati választásokra időszerűsített és időszerűen 
otrombásított változata: nem kúrjuk el!

Hát ennyit bevezetőül, amit némi okkal tarthatnak zavarosnak, 
de azt azért elismerhetik, hogy ezekben a napokban zavarodottnak 
lenni is abszolúte normális következménye lehet a történteknek.

Nem tudok mindenről írni, amiről szeretnék ezen a zsebkendőnyi 
helyen, ezért aszerint súlyozok, hogy számomra minek van elsőbb-
sége. Annak, ami szerintem az országot ma a leginkább fenyegeti. 
Képzeljék el, hogy mi történne itt, ha egyik napról a másikra egy 
euró ára lenne, mondjuk, ötszáz forint. 

Mert attól tartok, hogy erre tartunk, efelé lök bennünket a tehe-
tetlenség ereje. 

Mi kell ahhoz, hogy megálljunk, hogy ne zuhanjunk bele egy 
olyan szakadékba, amiből legfeljebb az unokáinknak sikerülhet 
kikecmeregni. 

Először is önbizalom, annak biztonságot kölcsönző tudata, hogy 
nem vagyunk tehetetlenek, horribile dictu, még az önkormányzás 
képességével is rendelkezünk. Aztán kell a helyváltoztatás bátorsá-
ga, az úgy ahogy lét viszonylagos kényelmének feladása, lépéseket 
merni tenni e dagonyából egy, számunkra még ismeretlen, de szi-
lárdabb talajjal s támasztékkal is kecsegtető tartományba. Végül 
segítség is kell, amire számíthatunk, ha feléje moccanunk. Ha nem, 
akkor nem, akkor hiába erőlködünk, a segítőkész kéz ránk legyint, 
és a saját mocskunkba fulladhatunk. 

Felhagyván a képes beszéddel: (köz)biztonság kell, reform kell, 
és kellenek az eurómilliók.

És tudnunk kell, hogy biztonság híján és reform nélkül egy va-
sat se kapunk.

Magam most – két országgyűlési képviselő, az Európai Ügyek 
Bizottsága tagjainak (Nógrádi Zoltán, Mórahalom fideszes, illetve 
Szirbik Imre, Szentes szocialista polgármesterének) csaknem egybe-
hangzó véleményét osztva – a késéstől félek. Attól, hogy mivel az or-
szág sorsát hosszú távon meghatározni hivatott fejlesztéspolitikai 

dokumentum parlamenti vitája elmaradt, a kormány – a vitát blok-
kolók álláspontjára várván – az Új Magyarország Fejlesztési Tervet 
a brüsszeli eurobürokratáknak megkésve nyújtja be.

Tessék? Hogy van élet az Európai Unión kívül is? Van hát! De aki 
ezzel bíztat, az minket nem segít.

Ezzel szemben az országot segítheti a helyi önkormányzatok kö-
zös érdekeit eddig is a legeredményesebben érvényesítő szervezet, 
amelynek választott vezetői a fejlesztési terv társadalmi vitára bo-
csátott tervezetéről véleményt formálván a jelenlévő, miniszternek 
szánt ambiciózus fiatalembernek (Bajnai Gordon kormánybiztos-
nak) adtak leckét legutóbbi, cikluszáró testületi ülésükön. Ez Ve-
lence városában történt, ahol e szervezet és a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség közötti együttműködési keret-
megállapodás megköttetett. 

E keret kitöltése, a részletek kidolgozá-
sa fontosabb, mint például az, hogy egy, 
a kormányt részleges útelzárással fenye-
gető, magát Polgárok és Polgármesterek 
Szövetségének nevező csoportosulás meg-
erősíti-e, avagy visszavonja az erre vonat-
kozó felhívását. Akadt ugyan polgármester, 
aki szükségesnek tartotta ennek az alkot-
mányos monarchia „bevezetését” indítvá-

nyozó, a demokratikus intézmények megdöntésére buzdító társa-
ságtól a kollégáinak címzett nyílt levélben elhatárolnia magát (lásd 
az ecsegfalvi Bálint Józsefné írását a 26. oldalon!), ám szerintem 
fontosabb megírni, hogy a fent említett ambiciózus kormánybiztos 
a polgármesterektől kapott házi feladat megoldásának – a támogatás 
borzalmasan bürokratikus intézményrendszere egyszerűsítésének 
– már nekilátott. Legalábbis erre utal minapi, a kormányzat célját 
tükröző nyilatkozata. Ilyen cél, hogy a pályázók az eddigieknél ke-
vesebb dokumentummal bíbelődjenek, hogy számukra széles körű 
képzést is indítsanak, hogy egy pályázó csak egyetlen szervezettel 
legyen kapcsolatban, hogy ez a szervezet érdekelt legyen az előírt 
határidők betartásában, s hogy problémamegoldó akciócsoport le-
gyen hivatott gyorsan kivizsgálni a reklamációs bejelentéseket. 

Ezek után még az sem elképzelhetetlen, hogy az önkormányzatok 
időben megkapják a pályázaton nyert pénzüket. 

És nemdebár ez fontosabb, mint hogy teljesülnek-e a tüntetés-
hullámok taraján felbukkanó ilyen-olyan tömörülések vezetőinek 
különböző, ám egyirányú követelései. Elrettentésül szó szerint idé-
zem, amit éppenséggel a Polgárok és Polgármesterek Szövetségé-
nek vezetője (bizonyos Kozenkay Jenő) nemrégiben harsogott: „El-
érkezett az ideje, hogy minden zsidó befektető, aki vértől csöpögő 
milliárdjait nálunk fekteti be, takarodjon országunkból!”. Tette ezt 
néhány partnerszervezet (például a Lelkiismeret ’88, a Magyar Ön-
védelmi Mozgalom, vagy a Gój Motorosok Egyesülete, mert ilyen 
is van) mintegy százötven, az izraeli nagykövetség előtt tüntető 
aktivistájának társaságában, amely aktivisták mostanában a Parla-
ment előtt jó szándékú és okkal elégedetlen ezrek körében időznek, 
nemzeti kerekasztalt fabrikálnak és alkotmányozó nemzetgyűlés 
összehívását proklamálják.

Aminek annyi esélye van, mint annak, hogy a parlamenti pár-
tok által közösen delegált szakértői kormány lépjen a mostani he-
lyébe. És annyi értelme, mint ama ártatlannak tetsző állításnak, 
amely szerint az önkormányzati választás kormányváltó népsza-
vazás leend. 

Ne csüggedjenek! Az ülést folytatjuk. Aczél Gábor

NEM
kúrjuk

EL!
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 Az országgyűlési választások április 9-ei első fordulójá-
ban a 111 képviselőjelölt polgármester közül 13 hazai pá-
lyán mérette meg magát, azaz választókerületében csak 
a saját települése választópolgárai szavaztak. A képvise-
lőjelölt polgármesterek túlnyomó többsége (97) esetében 
azonban a saját településen elért eredmény összevethető 
a településnél nagyobb országgyűlési választókerületben 
elért eredménnyel. Sajátos kivétel Vígh László felsőrajki 
polgármester, aki olyan országgyűlési választókerületben 
indult, amelyik a saját községét nem foglalta magába, így 
rá nem szavazhattak a felsőrajkiak. 

Mivel valamennyi polgármester képviselőjelöltre csu-
pán a választások első fordulójában volt mód szavazni, 
ezért a 2006. április 9-ei választáson a saját településen 
elnyert szavazatok arányát vetettem össze a választóke-
rület egészében elért szavazatok arányával.¹

Összességében megállapítható, hogy a polgármester 
képviselőjelöltek túlnyomó többsége (92 százalékuk) 
a maga településén lényegesen jobb szavazati arányt ért 
el, mint a választókerület egészében: csupán nyolc jelölt 
szerepelt rosszabbul otthon. Nevezetesen Zatykó János 
(Komárom, mínusz 2,83 százalék); dr. Kovács Zoltán (Pá-
pa, −1,49%); Oláh Albert (Kisvárda, −1,44%); Papp József 
(Csorna, −1,21%); Botka Lajosné (Szolnok, −0,80%); Né-
meth Zsolt (Vasvár, −0,50%); dr. Steiner Pál (Budapest, 
V. kerület, −0,40%); dr. Lázár János (Hódmezővásárhely, 
−0,35%). A saját településen elért „gyengébb” eredmény 
viszonylagos, hiszen a pápai és a vasvári polgármester 

az 50 százalékot jelentősen meghaladó szavazati aránnyal 
már az első, míg a komáromi, a szolnoki és a hódmező-
vásárhelyi polgármester a második fordulóban győzött. 
Az említettek közül csupán a kisvárdai polgármester, 
valamint a második forduló előtt visszalépő V. kerületi 
polgármester nem nyert egyéni körzetében. Tehát az ott-
honi negatív szavazati aránykülönbségből nem következik 
a szükséges mértékű támogatottság hiánya.

Lényegesen nagyobb arányú a pozitív irányú eltérés 
a polgármesterek hazai eredményében. Az egyéni válasz-
tókerületi szavazati arányhoz képest a legnagyobb pozi-
tív aránykülönbséget az uszkai Sértő Radics István érte el 
(+72,51%), őt a pozitív listán a mecseknádasdi dr. Wekler 
Ferenc követi (+51,69%). Rajtuk kívül további öt polgár-
mester – Maczó László (Bér, +46,78%); Vécsi István (Ri-
cse, +42,76%); Juhász Zoltán (Nagykálló, +42,17%); Ivády 
Gábor (Ivád, +41,97%); Babos Attila (Dunaszeg, +40,08%) 
– esetében haladta meg legalább negyven százalékkal 
az otthoni szavazati arány a választókerületi összesített 
eredményt. Az imponáló hazai támogatottság azonban 
egyikük esetében sem volt elég az egyéni választókerület-
ben elérhető győzelemhez. A jelentős mértékű hazai po-
zitív aránykülönbség egyben azt is jelzi, hogy az említett 
jelöltek a maguk országgyűlési választókerületében vi-
szonylag gyengén (4,09% és 36,92% között) szerepeltek.

A saját településén a szavazatok több mint felét 45 pol-
gármester képviselőjelölt szerezte meg (46%), ám közülük 
„csupán” 15-en nyertek az első fordulóban. (A polgár-
mester képviselőjelöltek közül összesen 18-an nyertek 
az első fordulóban, közülük azonban hárman a saját te-

A parlamenti választások egyéni választókerületeiben induló polgármes-
terek esetében a saját településükön elért eredményük vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy a pártelvű országgyűlési képviselőválasztás ellenére a 
polgármesterek helybeli megítélésénél a személyiségnek kiemelkedő szerepe 
volt. Ugyanakkor az is állítható, hogy minél kevésbé érintett egy település 

a pártbefolyástól, annál jelentősebb eltérés mutatkozik a képviselőjelölt polgármester ha-
zai megítélése és az országgyűlési választókerület egészében elért eredmény között. A kér-
dés csupán az, hogy az áprilisi hazai eredmények mennyire igazolódnak az októberi önkor-
mányzati választások során.

1/ Köszönettel tartozom Lüttmerdingné Balla Mónikának, aki elvégezte a polgármester kép-
viselőjelöltek esetében a saját településen elért eredmények összesítését.
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lepülésrészükön.)² A hazai támogatottság tehát a parla-
menti mandátum megszerzéséhez jobbára nem volt elég, 
de az aránykülönbség egyfajta előrejelzés lehet az október 
1-jei önkormányzati választásokra. 

Az országgyűlési választások első fordulójában a leg-
kisebb arányú hazai támogatottságot Rapcsák András (Já-
noshalma, 3,3%) élvezte, s hét százaléknál kisebb arány-
ban szavaztak a helyi választópolgárok további három 
polgármesterre: Tóth István (Tura, 6,40%); Szeifert Ferenc 
(Berettyóújfalu, 6,82%); Bodrogi Györgyné (Nagykáta, 
6,82%) helyi választóinak többsége nem akarta, hogy pol-
gármesterük parlamenti képviselő is legyen. 

Az egyes polgármestereknek a saját településükön el-
ért eredményét jelentősen befolyásolta, hogy melyik párt 
színeiben indultak. 

A győztes MSZP-jelöltek közül a legkisebb arányú hazai 
támogatottságot Papp József (Csorna, 29,46%) tapasztal-
hatta, s viszonylag kevés szavazatot kapott otthon dr. Stei-
ner Pál (Bp., V. kerület, 31,87%) és Mohácsi József (Keszt-
hely, 34,22%). A legnagyobb arányú helyi támogatottságot 
a szocialistáknál Vécsi István (Ricse, 79,66%) tudhatta 
maga mögött, s a képzeletbeli dobogóra felállhat még Mol-
nár József (Gerjen 63,35%) és dr. Tittmann János (Dorog, 
66,41%). Érdemes megjegyezni, hogy a hazai siker elle-
nére egyéni választókerületben az első két helyezett nem 
szerzett parlamenti mandátumot. Összességében a 29 or-
szággyűlési képviselőjelölt szocialista polgármester közül 
17 (58,62 százalékuk) nyerte el a településük választópol-
gárai többségének támogatását (lásd az 1. táblázatot).

A Fidesz-MPSZ–KDNP képviselőjelölt polgármesterei 
közül csupán Oláh Albert (Kisvárda, 37,36%) helyi támo-
gatottsága nem érte el a 40 százalékos arányt, a legnagyobb 
arányú helyi támogatottságot pedig dr. Hargitai János 
(Nagynyárád, 75,40%); Tasó László (Nyíradony, 75,10%) 
és Móring József Attila (Somogyvár, 74,16%) könyvelhette 
el. A Fidesz-MPSZ–KDNP 26 képviselőjelölt polgármes-
tere közül 22 (84,61 százalékuk) a saját településén maga 
mögött tudhatta a választópolgárok több mint felének tá-
mogatottságát (lásd a 2. táblázatot).

Az SZDSZ 22 országgyűlési képviselőjelölt polgármes-
tere közül hárman – a korábban már említett jánoshalmi 
Rapcsák András (3,30%) és a nagykátai Bodrogi György-
né (6,82%) mellett a szekszárdi Kocsis Imre Antal (8,58%) 
– nem nyerték el helyi választópolgárok 10 százalékának 
támogatását sem, hárman viszont – a korábban már emlí-
tett uszkai Sértő Radics István (78,36%) és a mecseknádas-
di dr. Wekler Ferenc (60,70%) mellett a medgyesegyházai 
dr. Nagy Béla (54,52%) – szerezte meg helyben a válasz-
tópolgárok többségének a támogatottságát. A szabadde-
mokrata polgármester képviselőjelöltek mindegyike a sa-
ját településén jobban teljesített, mint a választókerülete 
egészében (lásd a 3. táblázatot).

Az MDF 16 képviselőjelölt polgármestere közül ketten 
– a korábban említett turai Tóth István (6,40%) és a be-
rettyóújfalui Szeifert Ferenc (6,82%) – nem kaptak helyben 
legalább 10 százalékos támogatást, és ugyancsak ketten 

² Lásd részletesen: Zongor Gábor: Kísérlet a kettős képviseletre – ÖNkormányzat 2006. 
4. 4-10. o.

2. táblázat
A Fidesz-MPSZ–KDNP oszággyûlési  
képviselõjelölt polgármestereinek  

választókörzeti és települési eredményei
Polgármester 

neve
Összesített  
eredmény

Települési 
eredmény

Dr. Oláh Albert 38,80% 37,36%
Tamás Barnabás 26,37% 41,06%
Hoffman Pál 34,12% 41,51%
Dr. Lázár János 47,93% 47,58%
Hadházy Sándor 45,72% 50,68%
Dr. Nagy Gábor Tamás 48,31% 51,25%
Meggyes Tamás 43,15% 51,48%
Török Margit 36,06% 52,84%
Nógrádi László 50,75% 52,91%
Potápi Árpád 53,37% 53,38%
Dr. Simon Miklós 45,08% 54,10%
Pogácsás Tibor 41,86% 54,91%
Molnár Oszkár 47,85% 55,53%
Dr. Kovács Zoltán 57,25% 55,76%
Kósa Lajos 57,20% 57,29%
Németh Zsolt 59,42% 58,92%
Lengyel Zoltán 46,74% 60,35%
Tállai András 54,10% 61,37%
Demeter Zoltán 34,77% 62,21%
Dr. Bóka István 57,19% 62,70%
Dr. Karakó László 39,33% 63,01%
Bodó Imre 37,48% 64,48%
Tóth Imre 45,46% 66,33%
Móring József Attila 47,61% 74,16%
Tasó László 49,31% 75,10%
Dr. Hargitai János 49,34% 75,40%

1. táblázat
Az MSZP oszággyûlési képviselõjelölt  

polgármestereinek  
választókörzeti és települési eredményei

Polgármester 
neve

Összesített  
eredmény

Települési 
eredmény

Papp József 30,67% 29,46%
Dr. Steiner Pál 32,27% 31,87%
Mohácsi József 31,20% 34,22%
Széll Péter 38,81% 40,20%
Bedő Tamás 41,58% 42,81%
Lombos István 36,94% 43,58%
Botka Lajosné 44,81% 44,01%
Dr. Perjési Klára 43,18% 44,37%
Dr. Nagy Imre 45,72% 46,02%
Fetser János 44,02% 46,90%
Zatykó János 49,74% 46,91%
Szántó János 40,46% 47,10%
Dr. Bóth János 46,65% 48,80%
Schwartz Béla 45,84% 49,78%
Aranyi János 35,76% 51,80%
Paizs József 49,88% 51,90%
Warvasovszky Tihamér 52,80% 52,95%
Dr. Buzás Péter 50,56% 53,22%
Szirbik Imre 50,25% 53,28%
Laboda Gábor 35,21% 56,12%
Páva Zoltán 55,00% 58,10%
Káli Sándor 58,34% 59,73%
Dr. Toller László 59,07% 60,01%
Dr. Botka László 59,06% 60,89%
Érsek Zsolt 60,84% 62,95%
Molnár József 38,68% 63,35%
Dr. Tittmann János 45,11% 66,41%
Vécsi István 36,92% 79,66%
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4. táblázat
Az MDF oszággyûlési képviselõjelölt  

polgármestereinek  
választókörzeti és települési eredményei

Polgármester 
neve

Összesített  
eredmény

Települési 
eredmény

Tóth István 4,83% 6,40%
Szeifert Ferenc 4,22% 6,82%
Dr. Jánosdeák Gábor 5,31% 10,97%
Törőcsik József 3,47% 14,82%
Dr. Palovics Lajos 6,18% 16,17%
Takács János 5,20% 22,71%
Máhl Ferenc 5,85% 29,07%
Barabás Ferenc 5,67% 29,30%
Dr. Marenics János 13,62% 37,50%
Mesterházi József 5,15% 40,29%
Eszes Béla 9,81% 44,64%
Ivády Gábor 4,09% 46,06%
Babos Attila 6,84% 46,92%
Dr. Gémesi György 48,39% 48,96%
Sisák Imre János 39,02% 57,31%
Juhász Zoltán 23,63% 65,77%

3. táblázat
Az SZDSZ oszággyûlési képviselõjelölt  

polgármestereinek  
választókörzeti és települési eredményei

Polgármester 
neve

Összesített  
eredmény

Települési 
eredmény

Rapcsák András 2,86% 3,30%
Bodrogi Györgyné 4,60% 6,82%
Kocsis Imre Antal 7,13% 8,58%
Ficsór József 8,35% 11,10%
Farkas Zoltán 6,65% 12,41%
Metzing József 5,49% 18,40%
Grószné Krupp Erzsébet 11,27% 19,40%
Wittinghoff Tamás 13,16% 22,52%
Fodor Zsolt 1,37% 23,12%
Fülöp Mihály 3,62% 23,55%
Török Gusztáv Andor 13,35% 23,90%
Kiss Gyula 3,54% 26,97%
Gál István 13,74% 28,70%
Dr. Czuczi Mihály 11,33% 29,01%
Baky György 9,32% 36,35%
Balla Erzsébet 4,16% 42,29%
Jüttner Csaba 35,13% 43,15%
Tislér István 5,86% 46,12%
Maczó László 4,02% 46,78%
Dr. Nagy Béla 15,05% 54,52%
Dr. Wekler Ferenc 9,01% 60,70%
Dr. Sértő-Radics István 5,85% 78,36%

5. táblázat
NEM parlamenti pártok által támogatott,  

illetve független oszággyûlési  
képviselõjelölt polgármesterek  

választókörzeti és települési eredményei
Polgármester 

neve
Összesített  
eredmény

Települési 
eredmény

Dr. Czétényi István 1,93% 11,41%
Balogh Jánosné 24,26% 63,64%
Dr. Schwalm Mária 1,16% 22,14%
Dr. Szarvas Attila 4,03% 9,41%
Barati Attila 5,27% 36,62%

– a már említett nagykállói Juhász Zoltán (42,17%), to-
vábbá a Fidesz-MPP–KDNP támogatását is élvező közös 
jelölt pásztói Sisák Imre János (57,31%) – tudhatták maguk 
mögött a helyi választópolgárok többségének támogatott-
ságát. Az MDF-FIDESZ–KDNP-vel közösen jelölt gödöl-
lői dr. Gémesi György (48,96%) meglepetésre otthon sem 
kapta meg a többségi támogatást. Mindemellett az MDF 
képviselőjelölt polgármestereinek mindegyike a saját te-
lepülésén jobb teljesítményt nyújtott, mint a választóke-
rülete egészében (lásd a 4. táblázatot).

A négy, nem parlamenti párt által jelölt polgármester 
közül helyben a leggyengébben a Magyar Nyugdíjasok 
Pártja színeiben induló mezőkovácsházi dr. Szarvas At-

tila (9,41%) szerepelt, s noha helyben valamivel nagyobb 
arányban szavaztak rá (+5,38%), mint az egész választó-
kerületében, ő az egyetlen, aki a saját településén se tudott 
dobogós helyezést elérni a polgármester képviselőjelöltek 
versenyében. A legnagyobb arányú hazai támogatottságra 
a MIÉP színeiben szereplő, pácini Barati Attila (36,62%) 
tett szert, egyben neki sikerült ebben a körben a legna-
gyobb arányú (+31,35%) növekményt is elérnie.Az egyet-
len független képviselőjelölt polgármester, a mártélyi Ba-
logh Jánosné a saját községében kiváló eredményt (63,64%) 
ért el és az egész egyéni választókerületi teljesítményéhez 
képest is jelentősen (+39,38%) javított pozícióján (lásd 
5. táblázatot).

Összességében megállapítható, hogy a polgármester 
képviselőjelöltek hazai pályán jobban szerepeltek, vagyis 
nagyobb arányú volt a támogatottságuk otthon, mint vá-
lasztókerületük egészében. Ez egyaránt igaz a mára kor-
mánykoalíciót alkotó, illetve az ellenzékbe szoruló pártok 
polgármester képviselőjelöltjeire, de az aránykülönbségek 
átlaga arra utal, hogy a választókörzetnél kisebb hazai 
pálya előnyét az utóbbiak az előbbieknél esetleg nagyobb 
mértékben érvényesíthetik (lásd a 6. táblázatot).

6. táblázat
Az oszággyûlési képviselõjelölt  

polgármesterek  
választókörzeti és települési átlagos 

eredményei pártok szerint
Pártállás Összesített  

eredmény
Települési 
eredmény

MSZP 44,98% 50,94%
Fidesz-MPSZ–KDNP 45,95% 56,99%
SZDSZ 8,86% 30,28%
MDF 11,96% 32,73%
Egyéb 7,33% 28,64%

Az aránykülönbség mértéke függött a jelöltet indító 
párt nagyságától és a település lakosságának számától. 
Mivel azonban a parlamenti választás során a pártszem-
pontok voltak döntő jelentőségűek, igen nehéz előre jó-
solni a párthovatartozást jobbára háttérbe szorító önkor-
mányzati választások eredményére. Mindemellett valószí-
nűsíthető, hogy azok a polgármesterek, akik függetlenül 
a pártszínektől helyben megkapták a többség támogatását, 
most, az önkormányzati választáskor is – amennyiben in-
dulnak – győzni fognak. A kétféle választás közötti kü-
lönbség elemzése folytatható az október elsejei eredmé-
nyek birtokában.

Zongor Gábor
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Eötvös József az 1868-as népiskolai törvényjavaslat in-
doklásában fejtette ki, hogy a tankötelezettség bevezetése 
az ország érdekeit szolgálja, a népoktatás közügy, és mint 
ilyen, politikai ügy, mert – mint mondta – „…minden ál-
dozat, melyet anyagi célok előmozdítására teszünk, köz-
lekedési eszközeink megjavítása, a pénzügyi viszonyaikat 
szabályozó törvények, mind nem fognak célhoz vezetni, 
még az anyagi érdekek terén sem, ha nem gondoskodunk 
a népnek értelmi neveléséről. A népnek értelmi emelésé-
ben fekszik legbensőbb meggyőződésem szerint ezen haza 
egész jövője”.

A tanulmány az értelmi nevelést helyettesítő, homá-
lyos tartalmú kategóriaként a kompetencia fogalmának 
szédületes karrierjét is vázolja.

A brüsszeli Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD), a Svájci Szövetségi Statisztikai Hiva-
tal és az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma, illetve 
az USA Oktatás-statisztikai Központja közreműködésével 
1997-ben kezdett bele abba a projektbe, amely a Kompe-
tenciák meghatározása és kiválasztása: Elméleti és fogal-
mi alapok címet kapta. Voltaképpen egyfajta szabvány 
kialakítására történt kísérlet, amely alkalmas az Európai 
Unió valamennyi diákjának a teljesítményét egységesített 
szakértelemként mérni. (A kompetencia latin szó, elsősor-
ban illetékességet, jogosultságot, de emellett szakértelmet 
is jelent – a szerk.) Egyfajta nemzetek felett használható 

A szakmai folyóirat számára készített tanulmány (amely-
nek az apró betűs irodalomjegyzéke se férne el ennek 
az újságnak egy oldalán) talán éppen azért minősíttetett 
a felsőoktatás-kutatásra szakosodott intézmény vezető-
je által alacsony színvonalúnak, mert a szerző egyebek 
között a szakértői kifejezésmódot is bírálja. A szakértői 
beszédmód – írja egy helyütt – lehetetlenné teszi, hogy 
a laikusok megértsék: mit és miért tesz az állam, a hiva-
tal, az iskola munkása a gyermekükkel. Jól ismert, régi 
jelenség, hogy a szakbürokrácia, a közszolgáltatást végző 
szakszemélyzet mindig is hajlamos a maga szakértelmé-
re hivatkozva távol tartani a közügyektől azokat, akik-
nek az érdekében közalkalmazottként alkalmaztatott. 
A szakmai nyelv használata a nyilvánosság kizárásának 
egyik általános technikája. Minden kormányzat előtt két 
út áll: vagy a laikusok, a választóik szempontjait követ-
vén a nyilvánosságot erősíti, vagy pedig a szakbürokratá-
két, a közszolgáltatói korporációk szempontjait. A szerző 
szerint a mi rendszerváltoztatás utáni kormányzataink 
az utóbbi utat választották.

Számonkérhetetlen 
kulcskompetencia 
Napjaink oktatáspolitikája csak a nevében liberális, mert 
az eötvösi értelmi nevelés helyett homályos tartalmú lé-
lektani kategóriák fejlesztését hirdeti. 

A politikai pártok hajlamosak az általuk képviselt eszmék jelentését időről időre tágítani, oly-
kor átértelmezni, hogy megteremtsék a párton belüli nézetazonosságot, s hogy minél több vá-
lasztót nyerjenek meg. Ilyen tágított-átértelmezett eszme a közoktatás liberalizálása, amelynek 
hagyományaitól és elveitől napjainkban a hangoztatói is eltávolodtak. Ezt az állítást részle-
tekbe menő alapossággal fejtette ki, illetve támasztotta alá Sáska Géza (a TÖOSZ szakértő-

szóvívője) nemrégiben írt, napjaink oktatáspolitikáját elemzően kritizáló terjedelmes tanulmányában. A ta-
nulmány az Educatio című szakmai folyóiratnak a 2002–2006 időszak oktatáspolitikáját bemutató Mérleg 
számában a szerkesztőbizottság támogató véleménye ellenére se jelenhetett meg. Azért nem, mert a Felsőok-
tatáskutató Intézet főigazgatója a dolgozatot alacsony színvonalúnak, mondandóját pedig a lap profiljába 
nem illőnek vélelmezte. Ebben az újságban – terjedelmi korlátok miatt – a tanulmányból csak egy-két részletet 
ismertethetek, de felhívom a figyelmet arra, hogy A liberális oktatáspolitika néhány eleméről című dolgozat 
egésze a TÖOSZ honlapján olvasható. Egyszersmind bocsánatot kérek Sáska Gézától! Az ő a tanulmányában 
az alábbi profán felszólításnak természetesen nyoma sincs; a cím az e sorokat író szerkesztő „leleménye”, aki 
azonban a szerző elemzését – ellentétben némely szakértővel – laikusként is megérteni vélte.

KUSSOLJANAK 

A LAIKUSOK!
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technokratikus eszközt teremtett tehát a bürokrácia lo-
gikája és ereje. A fogalmat rendkívül homályos és tág 
értelemben használják, olyannyira, hogy az élethosz-
sziglani tanulás és a munkaerőpiaci megfelelés egyaránt 
az eleme lehet. Ám az élethossziglani tanulás fogalma is 
üres, hiszen mindenki csak addig tud tanulni, ameddig 
él, a munkaerőpiac igényeire való hivatkozás pedig tág, 
mert ahol nincs tervgazdálkodás, ott munkaerőpiac van, 
amely éppen a természetéből fakadóan folyamatosan vál-
tozik az Európai Unió mindegyik országában.

A kompetencia fogalma a magyarországi, 1990 utáni 
oktatásfelfogásba – amely homlokegyenesen különbözik 
az eötvösitől – hamar beilleszkedett, majd a 2002-ben ala-
kult kormány programjában a liberálisok által készített 
fejezet része lett. Amelynek értelmében az úgynevezett 
kulcskompetenciák fejlesztésére kell több időt fordítani 
(szó szerint: „több időt biztosítunk az ún. kulcskompeten-
ciák, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs kész-
ségek és képességek fejlesztésére és ezzel szolgáljuk az alap-
készségek, -képességek nyugodt elsajátítását”). 

Sáska Géza önmagában is érdekesnek tartja, hogy kor-
mányprogramban jelenik meg a kulcskompetencia szó-
fordulat, amelynek szómágia jellegét az úgynevezett jel-
ző egyértelművé teszi. A kulcs metafora azt jelenti, hogy 
alapvető, voltaképpen az angol ,core’, valaminek a magva, 
lényege értelmében. Csakhogy éppen az nincs kimondva, 
hogy mi a lényeg. Mit is jelent voltaképpen a kompetencia, 
amit inkább kellene fejleszteni és nem a tudást?

A szakmai nyelv használata a kormányprogramban 
a szerző szerint mélyen antidemokratikus, annál is in-
kább, mert az iskolázatlanok nem tudhatják például, hogy 
a kulcskompetencia fogalma üres, fejlesztésének politikája 
következésképpen tartalmatlan, az ezt célzó kormányzati 
munka pedig emiatt számonkérhetetlen. 

A nemzeti fejlesztési terv részfelelőseként az elmúlt 
három évben megközelítőleg hat milliárd(!) forintnyi 
közpénzt használt fel az oktatási kormányzat „Felkészí-
tés a kompetencia alapú oktatásra”, (HEFOP/2005/3.1.3) 
és a „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kom-
petencia alapú képzés és oktatás feladataira” (HEFOP 3.1.1) 
címen. Ezt az Európa Unióból kapott hatalmas összeget 
a kompetenciát fejlesztő pedagógiai programok elkészí-
tésére, továbbképzésekre fordította¹, anélkül, hogy bár-
ki tudná: mennyiben változott a gyermekek kompeten-
ciája. Az oktatási kormányzat nem közügynek, hanem 
szakmai ügynek tekinti a közoktatást. Egyfelől a liberális 
meggyőződésű pedagógusok és kutatók szakmai véle-
ményét valósítja meg, másfelől azonban pszichologizálja 
a közügyek intézését, s ezzel az államigazgatás tárgyává 
a személyiséget teszi. A százhatvanezer pedagógus több-
ségének lélektani tudása össze nem vethető a hivatásos 

pszichológusokéval, s mégis e pálya egyik meghatározó 
legitimációs eszköze a pszichológia. Pontosabban a nyelve, 
amit az iskolába járó gyermekek szüleinek többsége nem 
is ért. Ez a fontos mozzanata a tanulók értékelési reform-
jának is. Az ötös skálán a diákok között húsz-húsz száza-
léknyi különbséget mértek, s a legkevésbé tanult szülő is 
jól tudta, hogy gyermeke a többiekhez képest hol áll, mit 
ért el. Az oktatási kormányzat által kezdeményezet szö-
veges értékelés² viszont éppen a szülőkkel való kommu-
nikációt szakítja meg. 

Az elvi gyermek érdeke  
és pszichikai állapota
Eötvös korának politikai filozófiája szerint a közügyek 
intézése a törvényesség keretei között lehetséges, még 
akkor is, ha a tankötelezettség végső célja ugyanaz, mint 
ami a kiegyezés előtti abszolutisztikus időszakban volt. 
A kényszer törvényességének halaszthatatlan volta miatt 
kellett sürgősséggel tárgyalnia az országgyűlésnek a nép-
iskoláról szóló törvényjavaslatot. Technikai (szakmai) 
értelemben maradhatott volna minden a régiben, hiszen 
a spontán folyamatok eredményeképpen a tankötelezett-
ség teljesült: a felvilágosult helyi önkény kikényszeríttette 
ugyanazt, amit Eötvös is el akart élni, de parlamenti legi-
timációval. A szabadon választott parlament akaratkép-
zési eszköze, a jog erejének megteremtése és fenntartása 
a lényeg Eötvös korának liberális értelmezésében, amelyet 
bő száz évvel későbben is érvényesnek tekintenek az 1990 
utáni liberálisok. A tankötelezettség bevezetésének te-
kintélyelvű és liberális célja egyaránt, hogy a nép többet 
tudjon, műveltebb legyen. Az egységes állami tantervek 
és ellenőrzött vizsgák, a tankönyvkiadás állami kontrollja 
mögött sok egyéb mellett az a hit húzódott, hogy az iskolá-
ban megszerezhető tudás teremti meg a társadalmi egyen-
lőséget. A jog és a tudásalapú társadalmi egyenlőség meg-
teremtésének együttese ismert liberális gondolat. 

A közoktatásról alkotott, 2002–2006 között használt 
ideológiában azonban hangsúlyosan nem a liberális de-
mokráciákban kívánatos politikai aktív társadalom, ha-
nem a politika felett állónak tekintett gyermek érdeke 
szerepel. Az elvont gyermek válik a politika címzettjévé, 
az, aki nem választ és nem is válaszható, de érdekeinek 
képviseletét a szakma, a tanügyi bürokrácia és vezetője 
vállalta magára. A közoktatásról szóló 1993. évi törvény 
2003-ban történő módosításában normatív és szankcio-
nálható jogként jelenik meg „a gyermek mindenek felett ál-
ló érdeke” (4. §. 15. bek.). A gyermek pszichológiai dimen-
ziói államigazgatási kontroll alá kerülnek, hatósági kérdés 
lett, hogy a közoktatási szolgáltatás „ne jelentsen számára 
aránytalan terhet” (4. §. 15. bek. a) pont), valamint, hogy 
„minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibon-
takoztatásához, személyisége fejlesztéséhez…” (4. §. 15. 
bek. b. pont) és „ügyeiben …számára legkedvezőbbet vá-
lasztva döntsenek” (4.§. 15. bek. c pont). A személyiség-
jegyek állami kontrollja nem szokásos eleme a liberális 

¹ A pénz felhasználásnak célja: „Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása 
biztosítja a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. A célok elérése érdekében 
szükséges a pedagógiai kultúra átalakulása. A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeret-
közlő eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetencia 
alapú nevelési, oktatási módszertannak. A módszertani változást a digitális kultúra oktatási esz-
közrendszerének alkalmazása kell, hogy kísérje. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban 
elsajátított alapképességek és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a ké-
sőbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak.” (Részlet a Foglalkoztatáspoli-
tikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL 
Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) pályázati felhívásából)

² A közoktatásról szóló 1993. évi törvény 70§ (3) bekezdését 2003 áprilisában Magyar Bálint 
kezdeményezésére úgy módosította a parlament, hogy az általános iskola első három évben 
és a negyedik félévben a bizonyítványban szöveges értékelést kell adni a tanulók tudásáról.
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Nem az életre készít,  
hanem az iskola az élet 
A magyar belpolitika két pólusán elhelyezkedő párt ok-
tatáspolitikájának közös pontja a felvilágosodás öröksé-
gének elvetése: az ész kultusza helyett természetelvű fi-
lozófiát követ mindkettő. E felfogásban a saját normáit 
a gyermekre kényszerítő felnőtt társadalom és iskolája 
akadályozza az általában vett gyermek természettől ka-
pott, öröklött képességeinek kibontakozását. 

A XIX. századi liberálisok a népről, a nép kultúrájáról, 
művelődéséről beszéltek, a mai liberálisok politikájának 
tárgya a gyermek. Eszerint gazdálkodni kell a gyermek 
energiájával, és fontos, hogy a gyermek az életkori sajátos-
ságának megfelelő oktatásban részesüljön. Vekerdy Tamás 
a természeti eredetű gyermeki szükségletek kielégítéséről 
beszél⁴, ám mintha ugyanezt a szemléletet vallaná Pokorni 
Zoltán is: „Egy társadalom későbbi mentálhigiénés állapota 
szempontjából meghatározó szerepe van annak, hogy az is-
kola által közvetített tananyag mennyire felel meg az élet-
kori sajátosságoknak, mennyire ad lehetőséget a személyiség 
sokoldalú fejlődésére, fejlesztésére.”⁵. Vekerdy szerint az is-
kola betegít, és ezt úgy kell gyógyítani, hogy a gyermekek 
azt mondhassák: nem az életre készülünk, hanem élünk⁶. 
Kevésbé harciasan, de ugyanezt mondja Pokorni is: „Rég-
óta tudjuk, hogy az iskolában a gyerek nem az életre készül. 
Az iskola a gyermek számára maga az élet. Ezért van óriási 
jelentősége annak, hogy milyen légkör hatja át az iskolát, 
mennyire gerjeszt szorongásokat, feszültségeket, vagy épp 
ellenkezőleg, mennyire képes oldani ezeket.”⁷.

Felfogásuk szerint a közoktatás-politika feladata nem 
a társadalom ügyeinek intézése, hanem az elvi gyermek 
fejlesztése a közpolitika tárgya, s minden gyermek alapve-
tően a természet által adott életkori sajátosságainak törvé-
nyének van alávetve, amelyen az iskola és a felnőttek világa 
egyaránt átgázol. Túl azon, hogy az erőfeszítést minimali-
záló politika távolról sem tartozik a polgári értékrendhez, 
észre kell venni azt is, hogy e felfogás szerint az iskolának 
nem a felnőtti létre kellene felkészítenie, hanem gyermeki 
létállapotot kellene konzerválnia. Figyelemre méltó, hogy 
az oktatáspolitika vezetői és ideológusai az általuk kép-
viselt államügynek tekintik a választásokban részt nem 
vevő gyermekek általuk felismert és szakmailag feltárt 
érdekeinek képviseletét, átvéve ezzel a szülők feladatát 
és felelősségét. 

Pedig a liberális parlamenti demokráciákban a versen-
gő politikai pártok éppen a szülőkre mint a választókra 
építenek. A Liberális Internacionálé 1981-es római doku-
mentuma szerint éppenséggel a gondos szülői neveléstől 
és iskoláktól függ, hogy jó állampolgárokból szerveződjön 
a társadalom, s a liberális elvrendszerben szó sincs élet-
kori sajátosságokról, vagy egyéb pszichológiai fogalom 
politikai dimenzióba emeléséről, hanem államügyekről, 
a szülők és az iskola szerepéről.

politikának, és annak a kikényszerítése sem, hogy az is-
kola fenntartójának, a szabadon választott önkormányzat 
testületi döntéseinek szempontja a minden egyes gyermek 
pszichikai állapota legyen. 

A törvény szerint amennyiben az iskola fenntartó-
ja a gyermekek mindenek felett álló érdekével ütköző 
döntést hozna, akkor a bíróságtól lehet kérni a döntés 
semmissé nyilvánítását (84. § 7–15.). Csakhogy nem jött 
létre az a szakmai biztonság és intézményi háttér, amely-
lyel tárgyszerűen meg lehetne állapítani külön-külön 
minden egyes gyermek képességét, tehetségét, amihez 
képest az esetleges sérelem ténye megállapítható lenne. 
Tavaly december 31-éig a bíróságokon ilyen ügy egy sem 
volt. A törvényben rögzített gyermek-érdeksérelem csak 
a törvényelőkészítők elképzelései között él.

A félmûveltség  
mûveltségi területén
Az említett kormányprogram közoktatást taglaló részé-
nek 1. pontja „A kiszámítható, nyitott oktatás programja” 
címet viseli. Az 1.2. pontban ez olvasható: „Megkezdjük 
a gyerekek iskolai túlterheltségének csökkentését, olyan gye-
rekközpontú iskolák megteremtését, amelyekben minden 
gyereknek színvonalas oktatásban és személyes igényeinek 
megfelelő nevelésben, törődésben van része.” 

Míg a felvilágosodás észkultusza a minél több tudás 
megszerzését hirdeti, s a sok tanulás kimondottan erény; 
az iskolai túlterhelés jelszava bizonyítottan az anti-intel-
lektuális politika jellegzetes toposza. A polgári társadalom 
és iskolarendszerének politikai és pedagógiai ellenfelei 
igen gyakran használták ezt az érvet. Szerintük az iskola 
dolga nem az oktatás, hanem a nevelés. Nem a racionali-
tás, hanem az emocionalitás elsőbbségét hirdetik, hiszen 
nem arról beszélnek, hogy mivel, mikor és mennyire kell 
a diákot terhelni, hanem arról, hogy egyáltalán nem he-
lyes ilyet tenni. 

A mai liberális oktatáspolitika elutasítja az észkultuszt, 
dicséri az anti-intellektuális erényeket, szorgalmazza 
a tananyag mennyiségének csökkentését, azaz a képzés 
erőfeszítést kívánó elemeinek szűkítését. A túlterhelés 
csökkentése érdekében „az általános műveltség alapjainak 
biztosítását” 18 évre emelte fel, hogy az általános iskolák 
ne kényszerüljenek „a tárgyak tartalmának kiválasztásá-
ban még viszonylagos teljességre sem³”.

A szaktárca szerint a tankönyvekben „nyomasztó a tu-
dást kínáló szöveg túlsúlya”, „túl magas a hosszú monda-
tok aránya”. Emiatt tartotta szükségesnek az iskolatáska 
súlyának, a leckeadás mértékének, a buktatás és a jeggyel 
való osztályozás tilalmának állami eszközökkel való sza-
bályozását. A populáris fogyasztói kultúra kiépítésén, 
terjesztésén fáradozva az intézményesedett tudomány 
alapján szervezett tantárgyak helyébe az európai kultúrát 
történetesen tíz műveltségi területre osztotta a liberális 
oktatási kormányzat, elhagyva a két évszázados utat. Amit 
régebben a félműveltségnek neveztek, azonosnak látszik 
azzal, amit ma műveltségi területnek hívnak. 

³ 17/2004, (V. 20) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, va-
lamint egyes jogszabályok módosításáról.

⁴ Vekerdy Tamás (2001): Nem az életre készülünk, hanem élünk. Népszabadság, 2001. 
okt. 27.
⁵ Pokorni Zoltán (2001): Az iskola a gyermek számára maga az élet. Új pedagógiai szem-
le, 05. szám.
⁶ Vekerdy Tamás (2004) Gyermekközpontú-e az iskola? Új pedagógiai szemle, 4-5. szám.
⁷ Pokorni Zoltán (2001), ugyanott.
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A jogkövetõ magatartást  
fellazító szabályozás
A XIX. századi liberális oktatáspolitika alapeleme, hogy 
a bárki által az iskolában megszerezhető tudás legyen 
a polgári társadalom berendezkedésének legitimációs 
alapja. A származástól függetlenül megszerezhető érett-
ségihez és az egyetemi diplomához a szelektív és tudo-
mányalapú iskolákon keresztül vezetett az út. A tudás 
tárgyának a bizonyítványok egyenlősége adja a társada-
lom egyenlőségének az alapját.

Az Eötvös utáni kultuszminiszter, Pauler Tivadar szá-
mára éppen olyan nyilvánvaló, mint a kor valamennyi 
liberális politikusa előtt, hogy az önkényuralom után 
a demokratikus berendezkedést csak a jogállam szavatol-
hatja. A jogállam megteremtésének új kultúrájához pedig 
nélkülözhetetlen a jog iránti bizalom felépítése és megőr-
zése. Ebből pedig következik a már elfogadott törvények 
gyakori módosításáról való lemondás. Azaz, ha a mérleg 
egyik serpenyőjében a korábbi törvény nyilvánvaló hibái-
nak javítási szándéka, a szabályozás területének indokol-
ható kiterjesztése, a másikban pedig a jog, a közjogi szféra 
megerősítése kerül, akkor a Pauler-féle liberális politika 
számára az ország politikai kultúrájának megerősödése, 
demokratikus berendezkedése előbbre való. Az 1871-es 
költségvetési vitában például Pauler kijelentette, hogy 
„az 1968. XXXVIII. törvénycikk hiányait nem tagadom… 
Alig néhány éve, hogy érvényben van-e törvény és fölismer-
tük máris több hiányát…[de a] foltozgatás… itt a bajon 
nem segítene. Ha valahol, úgy az oktatás terén a következe-
tes haladás szükségességét el kell ismerni, és ezt csak akkor 
eszközölhetjük, hogyha a törvénynek a hiányait nem rög-
tönözve, hevenyészve, hanem a tapasztalás nyomán egész 
kiterjedésében orvosoljuk”⁸.

Ez a pauleri intelem nem mutatható ki a 2002 utáni 
liberális oktatási kormányzat tevékenységében. Elegen-
dő megnézni, hogy a kormányzati ciklus alatt hányszor 
kezdeményezték a közoktatásról szóló törvény módosítá-
sát. A kormányra lépés és a 2005. szeptember 31. közötti 
időszakban 451 változtatást regisztálhatunk⁹, ami annyit 
tesz, hogy bő három és fél éves kormányzati időszakra 
az összes (983)¹⁰ változatás fele esik (49,7%). 

A módosítások igen nagy hányada (alkotmányellene-
sen) a költségvetésről szóló törvénnyel együtt tárgyalta-
tott, holott a két terület között közvetlen kapcsolat sokszor 
nem is mutatható ki. Ez a magatartás – a szabályozás tar-
talmától jószerivel függetlenül – leértékeli a jogot, fellazít-
ja a jogkövető magatartást, s a jogkerülést erősíti nemcsak 
az iskolákban, hanem a környékén is. Amit a liberálisok is 
bajnak tekintenek, mert a jog alternatívája minden esetben 
valamilyen nem-demokratikus uralmi rend.

A közoktatásról szóló törvény 44. §-a mondja ki, hogy 
az oktatási nevelési intézmény pedagógiai programját 

a nevelőtestület fogadja el, és az iskolafenntartó hagyja jó-
vá. Ugyanez az eljárás érvényes az iskola rendjét szabályo-
zó Szervezeti és Működési Szabályzatra is. A legnagyobb 
hatalom az iskolában a tantestület, amely szavazással 
dönt a legalapvetőbb kérdésekről: az iskola programján, 
önmaguk belső ellenőrzés rendjén, munkahelyük éves 
munkarendjén kívül a továbbképzés szabályairól, a tan-
könyvtámogatás felhasználásáról, és így tovább. Mint-
hogy az oktatási kormányzat gyakorta szabályozza tör-
vényben, illetve rendeletben a pedagógiai tartalmakat, 
évente többször is az iskola tantestületének és a fenntartó 
önkormányzat képviselő-testületének kell(ene) szavaznia 
az elrendelt változtatásokról. A szavazás jelentése és fele-
lőssége így formálissá válik. 

Az állam semlegessége  
és az oktatás szabadsága
Az államfelfogást meghatározó XVIII–XIX. századi libe-
rális gondolatrendszerben az állam semleges világnézeti 
és morális kérdésekben. Ugyanezt az elvet vallja a liberá-
lis Kis János is. Az állam semlegessége nem zárja ki, hogy 
az állam meghatározzon követendő értékeket, vagy kije-
lölje a közjó terrénumát. A semlegesség elve azonban kor-
látokat szab az államnak: nem foglalhat állást önkényesen, 
és senkit nem kényszeríthet erőszakkal az állammal és ér-
tékvállalásaival való azonosulásra. Az állam semlegessége 
történetesen az oktatás szabadságának a biztosítéka. 

Az állam semlegességének liberális princípiumától 
legalább két ponton eltért az oktatási kormányzat Ma-
gyarországon.

Állást foglalt az alternatív oktatás, a reformpedagó-
gia értékei, módszertana mellett, és azokat az értékeket 
kísérelte meg a közösségi önkormányzati iskolákban is 
kötelezővé tenni. Amiképpen a jobboldali oktatási kor-
mányzatok elsősorban a vallásos, egyházias értékrendet 
tükröző „értékközpontú pedagógiát” támogatták, oly-
képpen a liberális oktatási kormányzat az alternatív-ala-
pítványi iskolák eszméinek terjedését segítette. Emellett, 
noha az állam jogszabállyal nem kényszeríthet az állami 
értékvállalással való azonosulásra, a liberális oktatási 
kormányzat a nemzeti alaptanterv kormányrendeletében 
(2006) kizárólagossá kíván tenni bizonyos értékrendet és 
magatartást. A szakmai tekintetben autonómnak tekintett 
pedagógus számára kötelező magatartást írna elő: „A helyi 
tantervnek biztosítania kell, hogy… a tanítás-tanulás szer-
vezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, 
az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvétésére, a meg-
oldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését szolgáló 
ismeretek elsajátítására irányuljon…”¹¹.

A pártok feletti  
szakmaiság uralma
Korábban is lehetett tudni, például a XIX. századi, libe-
rális bibliaként olvasott Toqueville munkájából („A de-
mokrácia Amerikában”), vagy a XX. század totalitáriá-
nus társadalmainak történetéből, hogy a demokratikus 
berendezkedést, a laikusok uralmát két irányból támad-

⁸ Pauler Tivadar (1987) Beszéd az Országgyűlés költségvetési vitájában (1871). In: Mann 
Miklós szerk.: Oktatáspolitikai koncepciók a dualizmus korából. I. rész. Tankönyvkiadó, 
Budapest. 30–39. o.
⁹ Alsó becslésről van szó, mert az elemzett időszak nem tartalmazza a 2006. évi költségvetési 
törvényhez csatolt – nem pénzügyi természetű –, a közoktatásról szóló törvény elfogadott mó-
dosításait, például az általános iskolai felvételik esetében alkalmazandó pozitív diszkrimináció 
elrendelését, következésképpen a változtatás mértéke nagyobb, mint a kimutatott.
¹⁰ Nem számítva a jelölések és a számozások megváltozását. ¹¹ OM tervezet (2006): Melléklet a ./2006. számú kormány-előterjesztéshez. 
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nek tartott polgári társadalmi hierarchia létét és az állam 
szervező szerepét, s a közcélok felülről történő kijelölését. 
A közvetlen előzmény pedig másfelől a nyolcvanas évek 
magyar bel-, ezen belül oktatáspolitikájában keresendő. 
A munkás önigazgatást hirdető lengyel Szolidaritás moz-
galom követeléseinek elébe menve a Magyar Szocialista 
Munkáspárt a szovjet típusú központosított szocialis-
ta modellt óvatosan és körültekintően a jugoszláv típu-
sú önigazgató, szintén piacellenes, kollektivista egypárti 
(következésképpen antidemokratikus) modellre váltotta. 
A kádári új politika szerint már a munkavállalók szava-
zatán múlt az igazgató személyének kiválasztása, a válla-
lati tervek, a pénzfelhasználás és az önellenőrzés módja, 
természetesen a munkahelyi párt-, szakszervezet és a bel-
ügyi kontroll alatt, s ugyanezt az irányt követték az ok-
tatási rendszer mindegyik szintjén. Az autonóm önszer-
vezés eszméjét és gyakorlatát az 1985-ös oktatási törvény 
legitimálta és indította el, s ez az eszme és gyakorlat rend-
szerváltás után is fennmaradt, de csak a közszolgálatban, 
a piaci szférában nem. 

Éppen az erős ideológiai kötöttségei miatt e korai pol-
gári radikális és a késői szocialista önigazgató értékrend-
hez kötődő elgondolás a hétköznapok szintjén – legalább 
három területen – kudarcot vallott.
1. A demográfiai hanyatlásból fakadó iskolabezárások, át-
szervezések ügyében a parlament ugyan feladatokat adott 
az oktatási kormányzatnak, amely azonban hagyta az ön-
kormányzatokat vergődni, s ennek következtében éppen 
a központi kormányzat ellensúlyaként működő helyi kö-
zösségeket, azok társadalomba vetett hitét és politikai sú-
lyát gyöngítette. 
2. Aztán a PISA 2000 és 2003 közötti vizsgálata során min-
denről volt szó, csak arról nem, hogy a tanulók teljesítmé-
nye a pedagógusok munkáján is múlik. Hallgatás övezte 
azt a tényt, hogy ha az iskolákban azt tanítanak és úgy, 
ahogyan a pedagógusok jónak látják, akkor az iskolák 
közötti különbség kezelhetetlen és hatalmas lesz. Hogy 
a gyermekek mindenek felett való érdekének képvisele-
te megtorpanni látszik, ha az iskola szakmai autonómiá-
ját képviselő pedagógusok érdekeivel ütközik. A kompe-
tenciák fejlesztése, az újabb és újabb pedagógiai progra-
mok készítése, a tankönyvi revízió technokratikus lépései 
előbbre valók voltak, mint az, hogy az iskolát a pedagógu-
sok munkahelyének tekintsék. Erre persze nem is lehetett 
és ma sem lehet igazán számítani, mert és amíg szakmai 
érdekek mentén szerveződik a közoktatás.
3. A liberális párt honlapján olvasható közvélemény-ku-
tatás adatai szerint a gyermekközpontú politika legin-
kább elutasított emblematikus eleme az iskolai buktatás. 
Az érvényben lévő oktatáspolitika szerint a kormány-
zatnak a törvény erejével és a tanügyigazgatás szigorával 
kell a gyermeket megvédeni a bukató pedagógusoktól 
és a velük egyetértő szülőktől. Ezt a kormányzati lépést 
támogatták legkevésbé a liberális párttal rokonszenvezők, 
akiknek több mint 65 százaléka szerint vissza kell állíta-
ni a régi szabályt, és alsó tagozaton is engedélyezni kell 
a buktatást, mert az jobb az érintett diáknak és az osztály 
többi tagjának is.

ják. Eötvösnek, Trefortnak, Kármánnak azzal a politikai 
csoporttal kellett megküzdeniük, akik szerint a közügyek 
intézése a magasabb erkölcsöt és az igaz, ősi értékeket hi-
vatásszerűen ismerő-ápoló egyházak kezébe kellene, hogy 
kerüljenek. A másik antidemokratikus nézet jóval későb-
bi. Eszerint a társadalom vezetése voltaképpen technikai-
szakmai kérdés. A társadalom ügyeinek hatékony intézé-
se szaktudást kíván, következésképpen – többek között 
– iskolai pedagógusokra, illetve a kutatásban, a tanügy-
igazgatásban dolgozó szakértőkre kell bízni a közoktatás 
problémáinak megoldását, hiszen ehhez csak a hivatáso-
sak értenek. Éppen a hozzáértés hiánya miatt kell a hozzá 
nem-értőket – például a szabadon választott önkormány-
zati testületeket – kizárni a közügyek intézéséből.

Napjainkban az oktatáspolitika tartósan nem tekinti 
a laikusokra tartozó közügynek a közoktatás dolgainak 
intézését. Ezt az eszmét tisztán fejezi ki az a sokszor han-
goztatott álláspont: a közoktatásnak pártok feletti ügynek 
kellene lennie, azaz a szakmának kellene képviselni azt, 
hogy miért is van tankötelezettség, mire fordítják a köz-
pénzeket, mit tanítsanak az iskolában és így tovább. 

Voltaképpen ugyanaz történt az oktatáspolitika köz-
pontjában a 2002–2006 közötti ciklusban, mint az is-
kolák szintjén már 1985 óta gyakorlat. Nem a választott 
kormányzat, nem is a helyi képviselő-testület állapítja 
meg az országos vagy helyi szintű közcélt, amihez az is-
koláknak kellene igazodniuk, ahogyan az Trefort idején 
volt. Nem a jogszabályokban foglaltak (ide sorolva a tan-
terveket is) teljesítése ami a közalkalmazottak dolga a köz-
intézményben, hanem éppen fordítva: az iskola szintjén 
a közalkalmazottak, illetve országos szinten pedig a kor-
porációk joga meghatározni, hogy miért kötelező iskolába 
járni. Az autonóm közszolgák szava a meghatározó ab-
ban, hogy milyen értékek uralkodjanak a közoktatásban 
és a tanárképzésben. 

Tehát a társadalom egészének a szolgálata az iskolák 
tantestületei egymástól függetlenül végzett innováció-
ja eredményeképpen teremtődik meg, ami egyben azt is 
jelenti, hogy a pedagógus közösségek tevékenységének 
sikerén múlik a köz java. Amennyiben a liberalizmus 
azonos a polgári képviseleti demokráciával, és az állami 
(önkormányzati) iskolák ezt a közcélt szolgálják, akkor 
az 1990 utáni liberális oktatáspolitika nem tekinthető 
a szó XIX. századi értelemben és a Liberális Internacio-
nálé dokumentumai szerint liberálisnak. Akkor hát mi-
vel rokonítható?

Az önigazgató értékrend  
eredete és kudarcai
A liberális oktatáspolitikusok nyilatkozataiból világosan 
kitűnik, hogy nézeteik és politikájuk nem a XIX. század 
liberális korszak és a Liberális Internacionálé értékrend-
jét követi, hanem ennek a politikának polgári radikális 
vagy éppen szocialista ellenzékéét, amelynek forrása leg-
alább két helyen fakad. Egyfelől a XIX. század végi, XX. 
század eleji európai, amerikai radikális iskola-, társada-
lom- és életmódalakító szocialista, anarchista mozgal-
mak értékrendjéhez nyúl vissza, amely elveti a rendies-
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A tudásminimalizáló 
egyenlõségteremtés
Eötvös liberális felfogásában a tudás alapú műveltség meg-
teremtése a jog kényszerétől, a közszolgálat szabályainak 
szabályok felállítástól, ellenőrzésétől és a tanult polgárok 
magatartásának együttesétől függ. A műveltséget polgá-
ri erénynek tekinti, tehát nem képességekről és gyermeki 
érdekről beszél, aminek kibontakoztatása szakértő peda-
gógusok munkáján múlik, hanem a tanultabbak szándé-
kára, azaz a polgárságra támaszkodik. Eötvös szerint „…
minden iparkodásaink és törekvéseink, hogy szabadságot 
és egyenlőséget biztosítsunk, hasztalanok, ha azon egyen-
lőséget nem tudjuk előállítani, mely a műveltség egyenlősé-
ge.” E politika eredményeként a korábban kirekesztettek 
be tudtak lépni a társadalom felsőbb szeleteibe. A balol-
dali pártok éppen azért támogatták, hogy az egységes kö-
vetelmények teljesítése alapján felnőttként is meg lehes-
sen szerezni a jelentős piaci és társadalmi értékű tudást 
és bizonyítványt. 

Napjainkban viszont az egyenlőséget a műveltség mini-
malizálásával, a tanulói terhelés csökkentésével kívánják 
elérni. Nem a tudásban, hanem a képességekben mutatko-
zó különbségeket fogadják el az egyenlőségtől való eltérés 
fő szabályának. Sőt, mindent megtesznek, hogy a tudás 
alapú műveltség ne hozzon létre olyanfajta különbséget, 
amelyről a XIX. század liberálisai gondolkodtak. Mindez 
ellentétben áll a liberális hagyományokkal. Azok ellenére 
cselekszenek, akik a tudástól várják gyermekük boldogu-
lását, s befektetésnek tekintik az oktatást. 

Van azonban további különbség is a jelenlegi és a XIX. 
századi liberális oktatáspolitika között. Míg Eötvös a lent 
lévő tanulatlanok, műveletlenek felemeléséről beszél, ma 
azt tapasztaljuk, hogy az elitnek kellene idomulnia a lej-
jebb lévőkhöz. Az emelt szintű érettségit például a köz-
oktatáshoz és nem a felsőoktatáshoz kötődő szakemberek 
teremtették meg, jelezve, hogy a korszerűség az oktatási 
rendszer melyik szegmesében értelmeződik.

A jelenlegi oktatáspolitika a társadalom alsóbb rétegei-
ben élők érdekeire hivatkozva korlátozza továbbá a szabad 
iskolaválasztást, tudva, hogy ez a politika azok ellen van, 
akikre éppen Eötvös számított és épített: a tanult polgá-
rokra, értelmiségiekre.

Elsősorban a politikai jobboldalon megfogalmazott vé-
lemény szerint a jelenlegi oktatáspolitika végső célja a nép 
elbutítása, mert „jó lesz a gyerek hülyén is munkásnak„, s 
„…lehetőség szerint véletlenül se tanulja meg a gyerek, hogy 
a teljesítmény és az elismerés hogyan függ össze”. „ma már 
ott tartunk, hogy a gyerekeket nem szabad osztályozni, nem 
szabad megbuktatni, és a negyedik évfolyam végén még ír-
ni-olvasni sem tud”¹². Ugyanezt az álláspontot képviseli az 
első hatosztályos gimnázium megteremtője is¹³.

Néhányan azonban, szintén a következmények felől 
nézve, úgy látják, hogy a liberális oktatáspolitika végső 
soron a tudás iránt fogékony értelmiségi rétegnek ked-

vez, mert megszüntetve a kerettantervek kötelező rend-
jét, a pedagógusokra bízza a tanítás tartalmának a meg-
állapítását, lehetővé téve így a képzés jellegének a helyi 
erőviszonyok szerinti alakítását, aminek csupán követ-
kezménye, de nem célja a társadalmi különbségek növe-
lése. Számos érv szól e feltételezés mellett. A nem állami 
(vagyis egyházi, alapítványi) fenntartású iskolákra nem 
vonatkozik az iskolakörzetesítés és beiskolázás új rendje, 
amivel korlátozná az iskola körzetén kívül élő értelmisé-
get az iskola választásában. Amíg ugyanannak a rétegnek 
az önkormányzati iskolában megnehezítik érdekeik érvé-
nyesítését, addig az egyházi, alapítványi iskolák fenntartói 
és az őket választók jobb helyzetbe kerülnek (közismert, 
hogy az egyházi, különösképpen a katolikus iskolákban 
tanult diákoknak több esélyük van a továbbtanulásra, 
mint az állami-önkormányzati iskolát végzetteknek, már-
pedig az egyházi iskolákba általában a tanultabb szülők 
iratják gyerekeiket). A gyakorlat tehát szöges ellentétben 
van azzal, amit a politika meghirdetett, hogy tudniillik 
a hierarchiában lent lévők érdekeit segíti érvényesíteni.

Az oktatási kormányzat nem nyúlt az értelmiségi gyer-
mekeket koncentráló hat-, illetve nyolc osztályos gimnázi-
umokhoz sem, nem korlátozta e nyilvánvalóan szelekciós 
képzést. Pedig ezek a gimnáziumok nemcsak az oktatás-
politikának a hátrányokat csökkentő céljaival ellentéte-
sek, hanem alkotmányossági szempontból is aggályosak. 
Az alkotmány 70/F. paragrafusának (2) bekezdése sze-
rint ugyanis „A Magyar Köztársaság a [művelődéshez 
való jogot] a közművelődés kiterjesztésével és általánossá 
tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával… va-
lósítja meg”.

A városi környezetet bíráló öko-mozgalmak reformpe-
dagógiai adaptációja, az ,Erdei iskola’ esetében is látható: 
ez az iskola csak a városi gyerekeknek és szüleiknek kedve-
ző, a falun élőknek a természetközeli iskola a természetes 
életközük és egyben hátrányuk a falusi életmód. Az erdei 
iskola sem illeszkedik a hátrányok kiegyenlítését hirdető 
politikába, noha a nemzeti fejlesztési terv révén bősége-
sen finanszírozzák.

Jámbor víziók 
megvalósítási terepe
Sáska Géza szerint az elrendelt tananyag- és erőfeszítés-
csökkentés, a beiskolázási körzetek korántsem szektor-
semleges kezelése, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok 
szelekciós erejének változatlanul hagyása, a buktatás ti-
lalma stb. a reálpolitika gyengeségében gyökerezik, tehát 
korántsem az önön érdekük érvényesítését és a nép elbutí-
tását célzó titkos értelmiségi összeesküvés eredményei. 
A tanulmány szerzője úgy véli, hogy a gyermekek és a pe-
dagógusok érdekei képviseletének önkéntes jellegű felvál-
lalása, a hátrányok nélküli társadalom víziója, az egyre 
több tudást, a teljesítménynövelő, a vetélkedést támogató 
polgári (kapitalista) értékrendet elutasító alternatív peda-
gógia iránti mély elkötelezettség akadályozta meg az ok-
tatási kormányzatot abban, hogy valóban liberális tudjon 
lenni. Hogy tehát közügynek, s ne jámbor pedagógiai vízi-
ók megvalósítása terepének tekintse a közoktatást. 

¹² Kövér László (2006): ,Rusnya, ragyás’ képű SZDSZ-re utalt Kövér László. MTI , 2006. 
március 29., szerda 22:28, http://index.hu/politika/belfold/kover5342/ Letöltve 2006. már-
cius 30.
¹³ Hoffmann Rózsa (2006): Zuhanórepülésben, katapultálás előtt. Az utóbbi években jelen-
tősen romlott a közoktatási rendszer. Magyar Nemzet, 2006. március 9.
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Szabó József gyönyörű bajusza 
már megfehéredett, ő maga a 
hatvannyolcadik évét tapossa, 
de úgy véli, hogy nem hagyhatja 
abba, amit elkezdett, s hogy lesz 
hozzá elég ereje. 

Ha megválasztják. 
Ha? Szó se róla, van más pol-

gármesterjelölt is a faluban, 
mégis az a benyomásom, hogy 
benne, a megválasztását illető-
en nincsen kétség. Néhány hó-
napja legfeljebb azon vívódott, 
hogy induljon-e. Amikor arról 
kérdezem, hogy miért döntött 
végül az indulás mellett, arra 
emlékeztet, amit az országgyű-
lési választások előtt mondott 
nekem.

– Én akkor abban voltam biz-
tos, hogy a TÖOSZ választott 
tisztségviselőjeként nem vál-
lalhatok már feladatot, mert 
annak tisztességes ellátásához 
nem volna elég erőm. Mert Bi-
hartorda messze van Budapest-
től, s számomra túlságosan fá-
rasztó, hogy minden elnökségi 

ülésen részt vegyek. De azt nem 
mondtam, hogy nem indulok 
a választáson.

– Azt se mondtad, hogy in-
dulsz. 

– Nem mondtam. Talán va-
lóban vacilláltam. De aztán ar-
ra gondoltam, hogy a következő 
négy évbe több megkezdett fo-
lyamat nyúlik át, s hogy a mun-
kámat be kéne fejeznem. Annál 
is inkább, mert sokan kértek meg 
erre. És mivel érzek magamban 
ehhez képességet, mind szelle-
mileg, mind fizikailag, arra ju-
tottam, hogy az időmbe még egy 
ciklus beleférhet. Ha az Isten is 
úgy akarja.

Szabó József polgármestert 
ennek az újságnak az olvasói jól 
ismerhetik, hiszen a TÖOSZ ala-
pítói közé tartozik, s bár „csak” 
1995-től tagja e szervezet elnök-
ségnek, az önkormányzatiság-
nak a kezdet-kezdetétől fontos 
embere. Megírtam már róla, de 
megírom megint, hogy amikor 
a TÖOSZ-ra a letűnt rendszer 

utódszervezetének bélyegét sü-
tötte volna rá a hatalom, s mint 
ilyet, megszűntnek kiáltotta ki, 
egyszersmind a településtípusok 
szerinti felszalámizását szorgal-
mazta, Szabó József fogalmazta 
meg az e szervezetet máig össze-
tartó kulcsszavakat. Ez a két szó 
a szakmaiság és a szolidaritás. 
És bár nem az ő kizárólagos „le-
leménye” az önkormányzatiság 
lényegét kifejező különbségtétel 
a helyhatóság és a helyi hatóság 
fogalmai között, a különbség 
mibenlétét először ő fejtette ki. 
Azt mondta, hogy amíg a tele-
pülési önkormányzat költség-
vetése a központi hatalom függ-
vénye, addig az önkormányzat 
a kormány helyhatósága, s annál 
inkább lesz igazi helyi hatóság, 
minél vékonyabb szálon fog füg-
geni. Lehet, hogy nem pontosan 
ezt mondta, de ez volt a mag-
va annak, amit mondott, és ez 
a mag kihajtott országszerte.

Mit nem írtam meg még Bi-
hartorda polgármesteréről?

Talán azt, hogy nem szüle-
tett bihari. Hogy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Sényőn 
született, s még a világhábo-
rú előtt, pólyában „költözött” 
a Kállósemjénhez tartozó Mo-
hospusztára, ahol gépészkovács 
apja állást kapott. Akkor egy 
testvére volt, utóbb lett még há-
rom. Az általános iskolát kiste-
lepülésen (Biriben, ahol a szülei 
otthonra leltek) végezte el, ki-
tűnő eredménnyel, amit azért 
tart fontosnak, mert tapaszta-
lata szerint a kistelepülési isko-
lából jötteket „sokadarányúak-
nak” (bunkóknak) bélyegez-
ték, s mert ezzel a, mondhatni, 
hátrányos megkülönböztetés-
sel a nagykállói gimnáziumban 
(ahol 1957-ben érettségizett), 
majd a budapesti egyetemen 
(ahol 1963-ban állatorvosi dip-
lomát szerzett) és később is oly 
sokszor szembesült, hogy mind-
máig igyekszik az ellenkezőjét 
bizonyítani. Még egyetemista 
volt, amikor megnősült, beosz-
tott állatorvos, főállatorvos, főá-
lattenyésztő (Biharkeresztesen), 
amikor a gyerekei születtek (ösz-
szesen hárman, ma mindhárom 
diplomás). 

Bihartordára akkor került 
(körzeti állatorvosnak), amikor 
a szocialistának mondott társa-
dalmi rendszer néminemű kapi-
talizálására irányuló, új gazda-
sági mechanizmus elnevezésű 
(1968-as) kísérlet (amiben hitt) 
már kifújt (1973-ban). Tanács-
tag 1975-ben lett, 1977-től a Bi-
hartordát és Bihardancsházát is 
magába foglaló Nagyrábéi Kö-
zös Tanács végrehajtó bizottsá-
gának tagja is, majd (1985-től 
egészen 1989-ig) a közös tanács 
elnökének társadalmi megbíza-
tású állatorvos helyettese, s eb-
béli tisztségében a nagyrábéi 

Még egy ciklus
Jellegzetesen tordai falunap volt megint a kastélykertben Szent 
István, az államalapítás és az új kenyér ünnepén. A rendezvé-
nyen Vitéz Pataki József és Felező Jenő önkormányzati tanácsno-
kok az erdélyi Aranyostorda, Dobai János polgármester mintegy 
félszázadmagával a vajdasági Torontáltorda lakóit képviselte; 

dr. Szabó József polgármester a házigazda bihartordaiak képviseletében köszön-
tötte őket, az ugyancsak vendég, dr. Újhelyi István magyarországi államtitkár 
pedig a más-más országból való tordaiakat. Szép ünnep volt. Néptáncosokkal 
(Torontáltordáról és Bihartordáról), lovas bandériummal (Debrecenből), díját-
adással (az 1985-ben elhunyt dr. Eperjesi Bertalan – egykori megyei tanácstag, 
a kertbarátkör-mozgalom szervezője, aki negyedszázadon át volt a falu körze-
ti orvosa – a Bihartorda Díszpolgára címet poszthumusz kapta meg), focitor-
nával (a romániai Székelyhíd csapatának részvételével). Sem országok határa, 
sem az idő múlása nem osztotta meg az ünneplőket, még a pártok se vertek éket 
közéjük. Nem tudom, mikor döntött róla, de a házigazdák első emberében ez 
a falunap csak megerősíthette az elhatározást: igen, október elsején ismét meg-
méretteti magát. Immár ötödízben.
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testületet (de ezt már megírtam) 
a Tanácsi Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségébe az elsők kö-
zött léptette be.

Úgyszintén megírtam már, 
de szerintem fontos újra meg 
újra leírni, hogy Szabó József 
az egyetlen olyan magyarországi 
településvezető, aki a faluja (il-
letve az általa képviselt elöljá-
róság) önállóságát még polgár-
mesterré választása előtt vívta 
ki (a megyei pártbizottság aka-
rata és a megyei tanács vétója 
ellenére). És akit első ízben az 
1990. január 1-jétől önálló köz-
ség saját tanácsának társadalmi 
megbízatású elnökeként válasz-
tottak meg polgármesterüknek 
a helybéliek. 

Dr. Szabó József az első cik-
lusban társadalmi megbízatá-
sú polgármesterként tevékeny-
kedett (és tagja volt a megyei 
közgyűlésnek is), majd főállású 
polgármesterként nyolc éven át; 
a most záruló, negyedik ciklus-
ban pedig (immár nyugdíjas ál-
latorvosként) ismét társadalmi 
megbízatású településvezető.

Polgármesterként Göncz Ár-
pád köztársasági elnök a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kiske-
resztjével tüntette ki (1994-ben), 
a Köz Szolgálatáért Emlékjel-
vény ezüst fokozatával dr. Lam-
perth Mónika belügyminiszter 
(2003-ban), a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend lovagkereszt-
jével dr. Mádl Ferenc köztársa-
sági elnök (2003-ban). Emellett 
(ugyancsak 2003 óta) a TÖOSZ 
tűzzománc emlékplakettjének 
és (2004 óta) Köllner Ferenc-
emlékdíjának (e szervezet leg-
rangosabb kitüntetésének) is 
birtokosa.

És most ez az ember, a kere-
ken ezer (esetleg kettővel több, 
vagy kevesebb) lakosú Bihar-

tordán ismét polgármester akar 
lenni-maradni. Ott, ahol a leg-
több helybéli a mezőgazdaság-
ban, arca verítékével keresi a ke-
nyerét, ahol az alig húsz vállal-
kozó adójával együtt az önkor-
mányzat évi költségvetésének fő 
összege jóval alatta van kétszáz-
millió forintnak, s ez összeg te-
kintélyes hányadát az általános 
iskola, a napközi otthonos óvoda 
és könyvtár, az orvosi rendelő, 
a védőnői és gyermekjóléti szol-
gálat, no meg a polgármesteri 
hivatal működtetése emészti fel. 
Nyilván jó oka van rá, de sajná-
lom nagyon, hogy Szabó József, 
ha megválasztják, se lesz ott töb-
bé a TÖOSZ elnökségi ülésein. 
Mondom neki, hogy hiányozni 
fog. Ahogyan hiányoznak majd 
azok is, akik megelégelték a pol-
gármesterséget, s eszük ágába 
sincs további négy év felelőssé-
gét a nyakukba venni, különö-
sen most nem, amikor az ed-
digieknél is cudarabb időknek 
néz elébe az önkormányzatok 
világa. Azt mondják: elég volt, 
csinálja más!

– Volt, aki azt mondta – mon-
dom –, hogy bolond az, aki ka-
pitány akar lenni egy süllyedő 
hajón. 

– Én másképp látom – mond-
ja Szabó József. 

– Úgy látod, hogy nem süly-
lyed a hajó?

– Süllyed. De rajtunk is mú-
lik, hogy ne süllyedjen el. Tu-
dod, én az életet derűsen szem-
lélem. És ha nem volna nehéz-
ség, amit nekünk kell megolda-
ni, talán nem is volna érdemes 
élni. A sárréti településeken 
háromszor annyit kell dolgoz-
ni ugyanannyi jövedelemért, 
mint az ország jobb adottságú 
vidékein. És ha 1990 óta egy 
ilyen helyen is lehetett fejlődni, 

akkor nincs okunk ríni. Tudo-
másul kell venni, hogy tizenhat 
év munkája nem lehet elegendő 
egy hetven éves lemaradás meg-
szűntetéséhez. És ez az országra 
is vonatkozik. Tisztában vagyok 
azzal, hogy 2007 és 2009 között 
újabb nehézségekkel kell majd 
megküzdeni. Számomra ez él-
tető kihívás.

– Az Orbán-kormány idején 
kisgazdapárti polgármester vol-
tál. Most nem vagy az. 

– Tévedni lehet. Akkor lép-
tem ki, amikor a parlament 
a kétéves költségvetést elfogadta. 
Világossá vált számomra, hogy 
a nagyobbik kormánypárt fel-
szalámizza a kisebbiket. Ez a na-
gyobbik, amelynek vezére lepa-
nelprolizta a magamfajtát, tőlem 
messze állt. Jancsi és Juliska me-
séjében az őket hizlaló boszor-
kányból sohase lesz édesanya. 
Én visszataláltam oda, ahova 
való vagyok.

– Az MSZP-be?
– Igen.
– Mégis függetlenként indulsz 

a választáson. Miért?
– Mert sokfélék a támogató-

im. A jobboldaliak kérték, hogy 
független legyek, különben nem 
tudnak támogatni, a szocikkal 

pedig megbeszéltem, hogy nem 
zárnak ki a pártból emiatt. Ná-
lunk mások az emberek és az ér-
tékek is, mint egy nagyváros-
ban. 

– De Tordán is van ellenfeled, 
akivel, vagy akikkel meg kell küz-
dened.

– Minden ember, akibe egy 
kis önérzet szorul, el akar érni 
valamit. Ha nehéz elérni, annál 
inkább. Én sokat olvasom, értel-
mezem a Bibliát. A példabeszé-
dek tetszenek. Mondok egyet. 
Ha szeret az ember valakit, an-
nak a számára a meredek hegy 
tetejéről havasi gyopárt szerez. 
Akinek helikoptere van, egysze-
rűen hozzájuthat. A szerpentin-
úton autóval is hamar elérhető. 
Akinek csak egy bozótkésre fut-
ja, s a hegyre felkapaszkodik, ne-
hezebb a dolga. Mindegyikük 
megszerzi a maga havasi gyo-
párját, de vajon melyiküké ér-
tékesebb? Ki-ki a maga lehető-
ségei szerint éri el a célját. Ha 
eléri, boldog ember lehet. Aki 
nem akar boldog ember lenni, az 
mondjon le a havasi gyopárról.

– Nem igazán értem.
– Az én társaim bozótkése-

sek. És sokan vannak.
A. G.

belefér
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A Panda Software Hungary és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) pályázatot hirdet „Önkormányzati Antivírus Akció” címmel a 
magyarországi Önkormányzatok, valamint az általuk üzemeltetett intézmények és non-profit szervezetek számára saját felhasználású antivírus szoftverek 

beszerzésére. A feltételeket teljesít� önkormányzatokat és a kapcsolódó intézményeket a Panda Software

���������������������������
Mindezeken felül, a 2006. évi hivatalos TÖOSZ tagok számára biztosítunk
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A pályázat részletes anyagát, valamint a jelentkezési lapot letöltheti a ����������������������������������weboldalról.
A pályázatokat 2006. December 20-ig lehet eljuttatni a Panda Software Hungary részére, az alábbi címre: 

����������������������
�����������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������

A hálózat minden elemének védelme
UltraFast motor a villámgyors szkenneléshez 

Széleskör�en konfigurálható vírusriasztás
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A támadások minden típusa elleni védelem
 Egyszer� és központi adminisztráció

Pályázó adatai Termék 

Név Termék neve 

Kapcsolattartó Licencszám

Email-cím Szolgáltatás id�tartama

Telefon   
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K
épünkön a megújult egri Dobó-bástya látható, 
amiről az alábbi összeállításban is szó esik. Re-
konstrukciója éppúgy része a közelmúlt kulturá-
lis beruházásainak, mint például a debreceni Köl-
csey Központ, amelynek Kelet-Magyarországon 
nincsen párja, s történetesen ellenzéki irányítású 
város büszkélkedhet vele (a beruházásnak „csak” 
az egyötödét finanszírozták központi forrásból, az 
állami támogatás összege csak néhányszáz millió-

val haladta meg az egymilliárd forintot). Összeállításunknak 
mindazonáltal csupán azért van némi politikai töltete, mert 
az Országgyűlés kulturális bizottságának ellenzéki alelnöke a jelenleg regnáló kulturális mi-
niszter meghallgatását követően (miután az ülésről az ellenzéki politikusok demonstratíve 
kivonultak) azt nyilatkozta a minap, hogy az idei esztendő a kultúra fekete éve volt. Erről a 
kijelentésről tudósítóink még nem tudhattak, nem az ellenkezőjét szándékoztak tehát bizo-
nyítani, csak tették a dolgukat.

Debrecenben
Az idén megrendezett debreceni Bar-
tók Béla nemzetközi kórusverseny 
résztvevői sokféle nemzetet, sokfé-
le ízlést képviseltek. Bizonyára más 
és más volt a véleményük a zenéről, 
a művészetekről. Egyben azonban 
teljesen egyetértettek: a kórusfeszti-
vál helyszíne, a rendezvényközpont 
minden igényüket kielégítette. E 
rendezvény is visszaigazolta: helyes 
volt lebontani az egykori Hajdú-Bi-
har megyei Kölcsey Ferenc Művelő-
dési Központ elavult épületét, s he-

lyes szekciótermek páronként össze-
nyithatók (egy részük összenyitható 
a nagyteremmel is). A nagyterem-
ben olyan világsztárok fordultak már 
meg, mint Schiff András, Lajkó Félix 
vagy Jan Garbarek. A kiállítóterem 
több nagyszabású kiállításnak adott 
már otthont: itt vendégeskedett pél-
dául a 100 éves Szépművészeti Mú-
zeum vándorkiállítása Rejtett Szép-
ségek címmel. 

Egy üvegfalú panorámalift a te-
tőkertbe repíti a látogatót, ahol zöld 
környezetben körpanoráma nyílik 
Debrecenre. 

Az épületegyüttesben a mozgás-
korlátozottak is szabadon közleked-
hetnek, a gyengén látó vendégek tájé-
kozódását speciális eszközök – példá-
ul a falakkal párhuzamosan haladó, 
a padlózatból kiemelkedő vezetősáv 
– segítik. Udvarain tavacskák és szob-
rok vannak. 

lyébe felhúzni a XXI. század igényei-
nek megfelelő Kölcsey Ferenc Ren-
dezvényközpontot. Az akció tervét az 
alapozta meg, hogy a megyei önkor-
mányzat eladta a telket és a régi épü-
letet a debreceni önkormányzatnak, 
mert a létesítmény egy része amúgy is 
városi feladatokat látott el, miközben 
nem felelt meg a megyei közművelő-
dési hálózat változásainak. 

A Himnusz költőjének régen le-
bontott, egykori háza helyén emelt, 
a költő nevét megőrző, új központi 
épületet idén februárban avatták, ek-
kor tartották az első koncerteket is. 

Az épület magja egy henger, amely-
be a hatalmas ablakokon keresztül 
szinte ömlik a fény. A sok faburkolat 
– nyír, juhar és az egzotikus okumé 
– tisztaságot, melegséget és barátsá-
gosságot sugároz. A 750 nézőt be-
fogadó hangversenyterem hatalmas 
és otthonos. Az egyenként 90 szemé-
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A központhoz augusztus óta szer-
vesen kapcsolódik – közvetlen át-
járási lehetőséggel – egy modern, 
négy csillagos, 88 kétágyas szobá-
val és négy apartmannal bíró szál-
loda, amely egyszerre 192 vendéget 
fogadhat. Az épületkomplexum része 
egy 9000 négyzetméteres, 300 autót 
befogadó mélygarázs. Része továb-
bá a nemrég elkészült háromszintes 
Modern Művészeti Múzeum, amely 
a maga 4600 négyzetméternyi alap-
területével Magyarország második 
legnagyobb képzőművészeti galériá-
ja, 3500 négyzetméteres egybefüggő 
kiállítóterénél pedig ebben az ország-
ban nincs nagyobb. Az épület szerve-
sen csatlakozik – fizikailag egy belső 
folyosón, amelyben szoborparkot he-
lyeznek el – a központhoz, mintegy 
kiegészítve azt. Lesznek egyéb léte-
sítményei is, például kávéház, köny-
vesbolt, ajándékbolt. (Megjegyzendő, 
hogy az épületkomplexum első terve-
iben még nem szerepelt képtár. A vá-
ros vezetői akkor jutottak el a kép-
tár megvalósításának elhatározásáig, 
miután a tulajdonos műgyűjtő azzal 
a feltétellel ajánlotta fel a városnak 
a IXX–XX. századi képzőművészet 
remekeit tartalmazó Antal–Lusztig 
gyűjteményt tartós letétre, ha ki tud-
ja állítani azt. Az elhatározást erősí-
tette, hogy Debrecenben az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázat egyik 
pontja lett volna a képtár. Győzelem 
esetén ennek megvalósításához jelen-
tős uniós forrásokat remélt a város 
önkormányzata. Aztán Pécs győzött, 
de a debreceniek már akkor kijelen-
tették: saját pénzből is megvalósítják 
az ötletet.) 

A hipermodern, háromszintes 
építmény neve legelőbb Demo volt 
(a debreceni modern szókapcsolat rö-
vidítéséből), de ezt elvetették (mert 
a rövidítésnek önálló jelentése is van, 
amely nem harmonizál a neki szánt 
funkcióval, például demonak neve-
zik az orvostanhallgatók egyik szá-
monkérési formáját, a demonstrációt, 
s demo-kazettát adnak repertoárjuk-
ról a zenekarok), illetve megfordítot-
ták és megtoldották egy „m” betűvel. 
A galéria neve így Modem lett, amely 
informatikai jelentésével is jelzi, hogy 
a huszadik és huszonegyedik század 
művészetéről lesz benne szó. A már 

az elmúlt öt évben kapott lendületet, 
a pályázatokkal elnyert pénzeknek 
köszönhetően. Az egri vár az ország 
egyik leglátogatottabb múzeuma, 
évente mintegy 600 ezer látogató ke-
resi fel, ám ezután tudományos ülé-
seknek, továbbképzéseknek, oktatási 
kurzusoknak is színhelye lehet.

Tréba Ákos

Balatonfüreden
A Balaton ékköve nevű projektjé-
vel a reformkori városrész rehabili-
tációjának megvalósítására pályáz-
va nyert a maga 10 millió forintjához 
380 millió forintnyi uniós és közpon-
ti támogatást Balatonfüred önkor-
mányzata, miután több terv is készült 
a történelmi városrész megújítására. 
Az önkormányzat saját beruházásban 
140 millió forintért üzletházat épí-
tett, díszburkolattal látott el két utcát, 
több ezer négyzetméternyi parkot, 
virágosított közterületet alakított ki. 
Létrehozta a Balatoni Borok Házát és 
Bormúzeumot, képzőművészeti ga-
lériát nyitott. Összességében külön-
böző vállalkozások csatlakozásával 
mintegy hatmilliárd forintos fejlesz-
tést hajtott végre, növelve ezzel Bala-
tonfüred eddig sem elhanyagolható 
turisztikai vonzerejét. J. F.

Veszprémben
Veszprémben az önkormányzat már 
1997-ben tervbe vette a várbeli Dub-
niczay-ház felújítását és kulturális, 
turisztikai célú hasznosítását. Kiköl-
töztették az épületből az anyaköny-
vi hivatalt és a házasságkötő termet, 
időlegesen a földszinten kiállításokat 
rendeztek. A szükséges költségek hi-
ánya miatt majdnem tíz évig üresen 
állt az 1751-ben épült barokk palota, 
egyre romlott az állapota. Két évvel 
ezelőtt a város sikerrel pályázott, így 
az Európai Unió társfinanszírozásá-
val, a nemzeti fejlesztési terv kereté-
ben, a Regionális Fejlesztési Operatív 
Program projektjeként 2006. augusz-
tus 20-ára befejeződött az épület re-
konstrukciója. A felújítás és a nemzet-
közileg ismert műgyűjtő, a Svájcban 
élő László Károly gyűjteménye két-
száz darabja kiállításának teljes költ-
sége 736 millió forintba került, ebből 
718 millió a vissza nem térítendő uni-
ós támogatás. (juhász)

említett Antal–Lusztig gyűjtemény 
olyan nagy terjedelmű, hogy kata-
logizálása csak július közepére feje-
ződött be. Így a Modemet majd csak 
mostanában adják át rendeltetésé-
nek. Egyébként éppen a gyűjtemény 
nagysága teszi lehetővé, hogy a galéria 
törzsanyaga ne egy statikus kiállítást 
képezzen, hanem időszakonként vál-
tozzék. A törzsgyűjtemény bemutatá-
sán kívül – de még a képzőművésze-
ti funkción belül maradva – évente 
három időszaki kiállítást terveznek 
a Modem vezetői. Ez lehet más ma-
gyar és külföldi galériák anyagának 
a bemutatása is. A galéria több szállal 
kötődik majd más művészeti ágakhoz 
és a társadalomhoz. Beengedik, sőt 
invitálják ide a zenészeket, irodalmá-
rokat, színészeket. Egyetemistáknak 
kredit-pontokat érő fakultatív mű-
vészeti szemináriumot, középisko-
lásoknak múzeumpedagógiai órákat 
szerveznek az adott tanintézmények-
kel közösen.  Gőz József

Egerben 
Nagy Imre, Eger város polgármestere 
egy kétszintes épület teljes rekonst-
rukciójáról tájékoztatta lapunkat. 
Az épületen évek óta a Forrás Gyer-
mek-szabadidőközpont és a Harlekin 
Bábszínház osztozik. A bővítés lehe-
tőséget adott arra, hogy a színház kü-
lön épületrészt kapjon. A beruházás 
teljes költsége 424 millió forint volt, 
amelyből 316 millió forinthoz cím-
zett támogatásként jutott az önkor-
mányzat. Emellett külön pályázaton 
nyert 29 millió forintot a bábszínház 
új fény- és hangtechnikai berendezés-
nek megvásárlásához. 

Több mint két évtizeden át tar-
tó rekonstrukciót követően adták 
át az egri várban a megújult Dobó-
bástyát. Az összességében 637 millió 
forintos beruházás révén két kiállí-
tóteremnel, egy 150 férőhelyes kon-
ferenciateremmel és egy konyhával 
bővült a négyszintes épület. Petercsák 
Tivadar, a megyei önkormányzat ál-
tal működtetett Dobó István Vármú-
zeum igazgatója elmondta: az 1548-
ban felépített bástya a vár 1552. évi 
török ostromakor erősen megrongá-
lódott, majd 1976-ban összeomlott. 
A több szakaszban elvégzett rekonst-
rukció 1982-ben kezdődött, de csak 
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Gyõrött
A közelmúlt legjelentősebb, kultú-
rát, művészetet szolgáló beruházása 
a 136 évvel ezelőtt emelt zsinagóga 
rekonstrukciója volt Győrött. A meg-
újult műemléket nemrégiben avat-
ták fel. Az impozáns épületegyüttes 
a nagy értékű Vasilescu-gyűjtemény-
nek ad otthont. A történelmet sugár-
zó falak között a továbbiakban zenei 
és képzőművészeti programokat is 
tartanak. Az önkormányzati tulaj-
donban lévő műemlék felújítására 450 
millió forintos címzett támogatást 
nyert a város. A rekonstrukció költ-
sége összességében meghaladta a fél-
milliárd forintot.

A neológ zsinagóga 1870-ben ké-
szült el, majd 1927-ben az úgyneve-
zett téli templommal kibővítették. 
Miután a holokauszt idején ötezer 
győri zsidót hurcoltak el a városból, 
s közülük csupán hétszáznyolcvanan 
tértek vissza, az iskolaszárnyak üre-
sen maradtak. A helyi zsidó hitköz-
ség az 1960-as évek közepén eladta 
az épületet. A rendszerváltoztatást 
követően az önkormányzat alapít-
ványt hozott létre a zsinagóga érté-
keinek megmentésére. Az alapítvány 
jóvoltából több mint tíz évvel ezelőtt 
sikerült rendbe hozni az egykori ima-
ház kupoláját. A tetőszerkezet akkori 
felújítása az enyészetnek indult mű-
emlék épület megmentésének első fá-
zisa volt. A mostani munkálatok so-
rán az eredeti állapotnak megfelelően 
alakították ki a földszinti, nyolcszög 
alakú egykori szakrális teret. A belső 
tér festését a műemléki falkutatás so-
rán fellelt motívumok felhasználásá-
val végezték el. A kétszintes karzatos 
belső tér padlófűtést kapott. Megol-
dották az egy évszázadosnál idősebb 
faszerkezet rovar- és gombamentesí-
tését. A 22 méter magas kupolát egy 
régi fotó alapján rekonstruálták, még-
pedig úgy, hogy 517 arany csillagához 
1800 lap aranyat használtak fel. 

A felújított zsinagóga a második 
világháborúban elpusztított győri 
zsidóságnak is emlékhelye. Jelzi ezt 
egyebek között a kupolán látható ara-
nyozott Dávid-csillag és az eredeti tó-
raszekrény kiállított hű mása.

A régi pompájában álló műemlék 
méltó környezetet nyújt a páratlan 
értékű képzőművészeti gyűjtemény-

nek (benne Asszonyi Tamás, Ország 
Lili, Anna Margit, Kondor Béla, Scha-
ár Erzsébet alkotásaival, és a kortárs 
magyar képzőművészet más remekei-
vel), amelyet Vasilescu János, a nem-
régiben elhunyt műgyűjtő azzal a fel-
tétellel adományozott Győr városá-
nak, hogy állandó kiállításon láttas-
sák, megőrizve ezzel a nevét és a kép-
zőművészeti értékek felmutatására 
irányuló évtizedes törekvését.

Maróti Zsuzsa

Miskolcon
Kulturális központtal gazdagodott 
szeptemberben Miskolc városa, ott-
hont adva ezzel a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar hangversenyeinek. 
A volt Béke mozi épülete azonban 
sokkal több, mint európai szintű, 
kitűnő akusztikájú koncertterem. 
A Művészetek Házában az igényes 
kikapcsolódásra vágyó miskolciak 
mindegyike megtalálja a számára 
legmegfelelőbb programot. Az in-
tézmény sokrétű a civil szervezetek 
művelődési kezdeményezéseinek se-
gítésétől a vizuális kultúra népszerű-
sítésén és konferenciák szervezésén át 
számos közművelődési és művészeti 
feladatot felölel.

Legnagyobb helyisége egy 600 né-
ző befogadására alkalmas hangver-
senyterem, amely színtere lesz szín-
házi előadásoknak, gálaműsoroknak, 
könnyűzenei koncerteknek is. A ház 
rendelkezik továbbá egy kiállítások 
és fogadások rendezésére alkalmas 
közlekedővel. Az emeleti két mozite-
rem, a 140 férőhelyes Art Mozi Urá-
nia és a 70 férőhelyes Art Mozi Béke, 
a vetítések mellett konferenciák le-
bonyolítására is alkalmas.

Fedor Vilmos alpolgármestertől 
tudjuk, hogy a beruházás egymilli-
árd forintba került, aminek négyötö-
dét az állam állta. T. Á.

Hódmezõvásárhelyen
Tisztán önkormányzati forrásból 
hozták létre a Hódmezővásárhelyen 
a település 1945 és 1990 közötti törté-
nelmét emberi sorsokon keresztül be-
mutató Emlékpont Múzeumot. A kul-
turális intézmény felállítására csak-
nem 700 millió forintot fordított saját 
forrásaiból az önkormányzat, az éves 
működési költséget pedig előzetesen 

40 millió forintra becsülik. Az egyko-
ri iskolaépület átépítésével és kibőví-
tésével létrehozott ötszáz négyzetmé-
teres kiállítótérben, kilenc tematikus 
teremben interjúk, fotók, dokumen-
tumfilmek és tárgyi emlékek révén 
ismerkedhetnek a látogatók a város 
közelmúltjának történelmével. 

A múzeumot létrehozók tavaly 
júniusban meghirdetett felhívására 
csaknem ötszáz tárgy, több ezer fény-
kép és dokumentum érkezett az Em-
lékpont irodájába. Az adományozók 
főként használati tárgyakat és a helyi 
gyárak termékeit ajánlották fel. A vá-
sárhelyi festők és szobrászok alko-
tásait a hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum és Magyar Nemzeti 
Galéria adta kölcsön a kiállításhoz. 
Tavaly nyár óta másfélszáz emlékező-
vel készítettek interjút az intézmény 
munkatársai. Az ő személyes sor-
sukból és helytörténészek feldolgo-
zásaiból ismerhetik meg a korszakot 
az Emlékpont látogatói. A július 7-ei 
nyitás óta több mint 18 ezren keresték 
fel a múzeumot. A tárlatot a fiatalok 
informatívnak és közönségbarátnak 
vélelmezték, az idősebb korosztály 
pedig saját emlékeire ismert rá a ki-
állító-helyiségekben. Az Emlékpont 
látogatói fele-fele arányban érkeztek 
Hódmezővásárhelyről és más telepü-
lésekről, sokan a közeli Szegedről, de 
jött már vendég Győrből, Kaposvár-
ról és Miskolcról és a határon túlról 
is. Kovács Gergő

A Nyírségben
A nyíregyházi Jósa András Múzeum 
működési feltételei – a korábban le-
véltári célokat szolgáló épületrész fel-
újításával is – javultak, de végleges 
megoldást csak az elnyert címzett tá-
mogatás révén idén nyáron kezdő-
dött rekonstrukció eredményez majd. 
A múzeum dolgozói ideiglenesen át-
költöznek a Kállay Gyűjtemény leen-
dő (a kiegészítő parancsnokság je-
lenlegi) épületébe. Folyamatban van 
az ingatlannak a megyei önkormány-
zat tulajdonába adása, de a funkció-
nak való teljes megfeleléshez szüksé-
ges rekonstrukció forrásai még nem 
állnak rendelkezésre. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
önkormányzat döntése nyomán meg-
kezdődött egy természettudományos 
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múzeumi gyűjtemény létrehozásának 
előkészítése is. 

Az utóbbi négy évben több köztéri 
alkotással gyarapodott Nyíregyháza. 
Krúdy Gyula születésének 125. évfor-
dulójára szervezett több napos ren-
dezvény keretében 2003-ban a Besse-
nyei téren méltó környezetben kapott 
helyet a Varga Imre szobrászművész 
által készített Krúdy-szobor; egy év-
vel később avatták a megyei és a nyír-
egyházi önkormányzat által közösen 
megvalósított Holocaust emlékművet 
(Zagyva László alkotását), s emléket 
állítottak azoknak a civil áldozatok-
nak is, akiket 1944 novemberétől vit-
tek el kényszermunkára Nyíregyhá-
záról; ez az Elhurcoltak Emlékmű-
ve. Az orosi felújított parkban Petőfi 
Sándor mellszobrot kapott. Tavaly 
a megyeháza aulájában szobrot állí-
tottak az épület és Nyíregyháza jeles 
középületeinek tervezője, Alpár Ig-
nác emlékére (Sirpa Ihanus alkotása) 
az építész születésének 150. évfordu-
lója alkalmából.

A nyíregyházi önkormányzat által 
elfogadott ütemterv alapján jól halad 
a szobrok tisztítása, rekonstrukció-
ja, szükség esetén áthelyezése. Ebben 
az évben a közterületek szépítésére 
irányuló programot (amelynek során 
több igényes cégérrel, faliképpel gaz-
dagodott a városmag) kiterjesztették 
a csobogók, ivókutak létrehozásának 
támogatására is. 

A május 20-ai megyenapon tartott 
rendezvény keretében Kállay András, 
egykori megyei főispán mellszobrát 
(Nagy Lajos Imre szobrászművész 
alkotását) leleplezték le a megyehá-
za előterében, a főispán dédunokája, 
Kállay Kristóf jelenlétében.

A megújult Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár modern, 
minden igényt kielégítő épületével, 
kibővült funkcióval és rendezvények 
sokaságával a város szellemi központ-
jává vált. 

A Nyíregyházi Állatpark az elmúlt 
négy év fejlesztései folytán (trópu-
si ház, sarkvidék-panoráma, karan-
tén; oktatóközpont, jaguárkifutó, 
oroszlánkifutó, majomház; műhely, 
a zsiráfház újjáépítése, orrszarvú-
ház, medveerdő; elefántház, vízilóház 
és -kifutó, nagymacska-kifutó, indiai 
orrszarvú háza) az ország legszebb 

és egyik legnagyobb állatkertjévé lé-
pett elő. Harminchektáros területen 
mintegy 3500 állatfaj él, szinte ter-
mészetes körülmények között. Éven-
te 300 ezernél több látogatója van. 
A négy év alatt 580 millió forintnyi 
beruházás valósult meg itt, amihez 
az önkormányzat 87,5 millió forint-
nyi támogatással járult hozzá. Tavaly 
az Állatparkhoz került a Tókuckó, 
amelyet szállodává alakítottak át, új 
neve: Hotel Dzsungel.

A közművelődési megállapodások 
kiterjesztésével lehetővé vált újabb, 
eddig közművelődési szempontból 
ellátatlan lakókörzetek bekapcsolása 
a kulturális életbe. A Kistelekisző-
lői Közművelődési Ház 2003-ban, 
az Örökösföldi Közművelődési Szín-
tér 2004-ben, a Sóstóhegyi Közműve-
lődési Színtér pedig idén kezdte meg 
tevékenységét. Cselényi György

Somogyban
Az utóbbi időszakban Somogyország-
ban számos pályázatot nyújtottak be 
az oktatási és közművelődési intéz-
ményeket fenntartó önkormányza-
tok, s az elképzeléseik zöme valóra 
is vált. 

Barcs szíve újra dobogjon címmel 
egy ROP-os pályázatnak köszönhe-
tően impozáns látvány fogadja a lá-
togatót a rekreációs központ közelé-
ben. A Móricz Zsigmond Művelődési 
Központ művészeti iskolája működik 
a megújult épületegyüttesben. Fodor 
Sándornétól, a barcsi polgármesteri 
hivatal oktatási és közművelődési ve-
zető főtanácsosától megtudtuk: a 160 
millió forintos beruházás során Boa 
Árpád tervei alapján megújulhatott 
a teljes iskolai rész, öltözőkkel, próba-
termekkel, és a tetőtérben műtermet 
alakítottak ki. A mediterrán hangu-
lat így még inkább érezhető a határ-
városban, amit gyakran Somogy déli 
kapujaként emlegetnek. A művelődé-
si központ színház és a kultúrterme 
ugyancsak megérett már a felújítás-
ra, ám ezt a 800 millió forintos beru-
házást egy másik ütemben szeretnék 
megvalósítani; mégpedig 2010-re, 
amikor Pécs Európa Kulturális Fővá-
rosa lesz. Barcs ugyanis ehhez a nagy-
szabású programhoz kapcsolódva 
kívánja modernizálni és új ruhába 
öltöztetni a színháztermet és a hoz-

zá kapcsolódó helyiségeket. Barcson 
egyébként egy „szuperiskola” is szüle-
tik. A Dráva Völgye Középiskola több 
mint négy éve meghatározó oktatási 
intézménye a megyének, s a magyar 
erdészeti képzésnek. Épületein azon-
ban már jócskán meglátszott a kor, 
ezért vált elodázhatatlanná a teljes 
rekonstrukciója, amely az 1 milliárd 
760 millió címzett támogatásból és 40 
millió forint önerőből 2007 nyarára 
megvalósulhat. A kollégium és az is-
kola felújított épületeit folyosó köti 
majd össze, épül egy új, központi aula, 
energiatakarékos fűtési és világítási 
rendszerre térnek át, és a középrigó-
ci épületegyüttest is újjávarázsolják. 
Jelenleg vagy másfélszázan dolgoz-
nak beruházáson, hogy október 2-án 
megszólalhasson a tanítás kezdetét 
jelentő csengő.

Hétszínvirág. Így nevezik a marcali 
Egységes Gyógypedagógiai és Mód-
szertani Intézményt, amely szakmai-
ságával, színes tanórán kívüli tevé-
kenységformáival akár mintául is 
szolgálhat a hasonló típusú iskolák-
nak. Egy Phare-pályázaton 300 ezer 
eurót nyert az intézmény, amelyből 
155 ezer eurót építkezésre, 92 ezer eu-
rót infrastrukturális fejlesztésre, aka-
dálymentesítésre fordítottak.

Akadálymentesítették a kaposvá-
ri Duráczky József Pedagógiai Fej-
lesztő és Módszertani Központot is, 
amelyet 1 milliárd 410 millió forint 
központi és 45 millió forint megyei 
pénzből bővítettek és korszerűsítet-
tek. A tavasszal átadott intézmény-
ben uszoda is épült, s így gazdago-
dott a mozgásfogyatékosok terápiás 
köre. Megújult a kollégium és bővült 
a hajdani „siketnéma intézet” rehabi-
litációs tevékenysége.

A zsidó nagybirtokos családból 
származó Kunffy Lajos somogytúri 
kúriájának és műtermének felújítása 
ugyancsak jelentős beruházás volt So-
mogyban. A közelmúltban kilencven 
millió forintért bújhatott új köntösbe, 
és szépülhetett meg belülről is az em-
lékmúzeum, amelyben a világhírű 
festővé lett művész szebbnél szebb 
képei és használati tárgyai kaptak 
helyet. Árnyas fák alatt, a műterem 
közelében található a 93 évesen el-
hunyt festőművész sírja, aki a nyara-
kat, s élete utolsó évtizedeit töltötte e 
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kedves somogyi faluban, és napfényes 
tájaival, portarészleteivel, hangulatos 
életképeivel állandó résztvevője volt 
a fővárosi tárlatoknak. Ezt az idilli 
környezetet mindenkinek látnia kel-
lene, hiszen az udvarház, az épüle-
tet körülölelő park csendje sokun-
kat megbabonáz. Dr. Winkler Ferenc, 
a Somogy Megyei Múzeumok Igazga-
tóságának igazgatója, csakúgy mint 
Müller Tibor, Somogytúr polgármes-
tere kiváltképp elégedett a felújítással, 
amely során a műterem szegélyfűtést, 
a kúria falfűtést kapott. Az igazga-
tó azonban tovább szövi a terveket: 
újabb pályázatban szabadtéri szín-
padról, kisvendéglőről, borospincé-
ről álmodik, és látogatók százairól, 
ezreiről, akik kíváncsiak arra: milyen 
környezetben élt és alkotott a XVIII–
XIX. század kezdetben jogi pályára 
készülő festőegyénisége, akinek élet-
művét Örökségünk-Somogyország 
Kincse kitüntető címmel ismerte el 
a Somogy megyei önkormányzat.

Számos további terv született az el-
múlt hónapokban, s még annál is több 
van a rajzasztalon. Olyanok, amelyek 
nagyban befolyásolhatják Somogy-
ország jövőjét. Elkészültek – a töb-
bi között – a nemzetközi hírű Csiky 
Gergely Színház épületének felújítási 
tervei. A teljes beruházás összköltsé-
ge mintegy 3 milliárd forintra rúg, 
s a szakemberek szerint – nyertes pá-
lyázat esetén – két éven belül elkez-
dődhet Thália kaposvári templomá-
nak a rekonstrukciója is. 

Lőrincz Sándor

A Jászságban
Nemrégiben adták át rendeltetésének 
a szolnoki Városi Művelődési és Zenei 
Központot, azaz új nevén az Aba-No-
vák Kulturális Központot. Debreceni 
Sándor, a városháza sajtófőnöke tá-
jékoztatta lapunkat arról, hogy a 25 
esztendős, 5450 négyzetméter összte-
rületű, elavult épület felújítása tavaly 
októberben kezdődött meg, és Szol-
nok Napjára, szeptember elsejére fe-
jeződtek be az 1,3 milliárd forint ér-
tékű munkálatok. A tetőtől a pincéig 
minden megújult, . a mozgáskorláto-
zottak számára liftet és rámpát építet-
tek. Az átalakítás érdekessége, hogy 
a régihez képest 90 fokkal elfordított 
színházterem nézőterét le lehet süly-

lyeszteni, így akár percek alatt tánc-
teremmé is átalakítható. A megújult 
Aba-Novák Kulturális Központ egy-
szerre ezer ember befogadására alkal-
mas. A névadó Aba-Novák Vilmos 
festőművész 1930-tól sok időt töltött 
a szolnoki művésztelepen, 1937-ben 
elnyerte a párizsi világkiállítás, 1939-
ben a Velencei Biennálé nagydíját. 
Leghíresebb alkotásai között tartják 
számon az 1933-ban készült jászszen-
tandrási római katolikus templom 
freskóját, az 1936-ban készült szege-
di Hősök Kapuját, amelyet 1945 után 
lemeszeltek, de a közelmúltban telje-
sen restaurálták. 

Az elmúlt években három új állan-
dó kiállítással gyarapodott Karcag, 
ahogy erről Garai Katalin, a polgár-
mesteri hivatal vezető főtanácsosa tá-
jékoztatott. Emellett a Kisújszállási 
utca 18. szám alatti, a XX. század ele-
jén épült köves darálót – őrlőmalmot 
–a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal védetté nyilvánította. Állandó ki-
állítás nyílt a Nagykunság védett ter-
mészeti értékei címmel a DAC Kar-
cagi Kutatóintézet Arborétumában. 
A Diszkriminációmentes közoktatás 
címmel, 47,6 millió forint HEFOP pá-
lyázati támogatással megvalósítandó 
projektben a város öt általános isko-
lája, az Egyesített Óvoda, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, valamint 
a Művelődési és Ifjúsági Központ vesz 
részt. A városi önkormányzat a kar-
cagi Nagykun Népművészeti Egye-
sületnek jelképes bérleti díjért átad-
ta a volt napközi otthont. Pályázati 
forrásból megújult a műemlék szél-
malom vitorlája. A volt Helyőrségi 
Művelődési Otthonban részben ön-
álló intézményként megkezdte mű-
ködését az Ifjúsági Ház, kulturált sza-
badidős és szórakozási lehetőséget 
nyújtva a karcagi fiatalok számára. 
Ugyancsak működik már az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény, amelyben a zeneoktatáson 
kívül képző-, tánc- és drámatagozat 
indult be. Az intézmény új könyvtá-
rát és művészeti szaktantermeit a na-
pokban avatják. Ugyancsak egy sike-
res HEFOP pályázatot követően, 48,5 
millió forintos támogatással kétlép-
csős felnőttképzési programot indí-
tott a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ. A 2008-ig tartó képzés tár-

gyi feltételeként elkészült csaknem 10 
millió forint beruházással a számító-
gépterem és a kapcsolattartó intézmé-
nyeket is felszerelték számítástechni-
kai eszközökkel. 

Mezőtúron több mint 70 millió fo-
rintos, több lépcsős fejlesztésként ad-
ták át tavaly az új helyre költözött, 
országosan is egyedülálló Túri Faze-
kas Múzeumot. Dr. Draskovits Dénes 
polgármester elmondta, hogy a mú-
zeum céljaira a város legrégibb épü-
letét, az 1823-ban épült Bolváry-kú-
riát alakították át. A gyűjteménynek 
csaknem ötezer beleltározott műtár-
gya van. Közöttük olyan ritkaságok, 
amilyen az 1820-ban készült rátétes 
feketekerámia gyertyamártó, s ami-
lyenek az 1834-ből származó zöld-
mázas céhkancsók. 

Simon Cs. József

Fenékpusztán
Fenékpuszta két nevezetessége az óko-
ri római rommező (egy erőd marad-
ványaival), és az 1820 körül klasszi-
cista stílusban épített Festetics major 
(egy világhírű ménes emlékével). 

Az egykori római erőd hatalmas 
építmény volt. Régészeti feltárások ta-
núsítják, hogy alapterülete a 377×358 
métert is elérte. A négyszög alakú erő-
döt a külső oldalán, húsz méterenként 
követve egymást, 44 kerek torony 
védte. De három oldalról a Balaton 
is. Valószínű, hogy a Római Biroda-
lom idején egy császári latifundium 
birtokközpontja volt, egy másik felté-
telezés szerint csak katonai funkciója 
lehetett. Az első feltételezést erősíti, 
hogy az erőd területén nagy meny-
nyiségű elszenesedett gabonát és sok 
kézműves- és mezőgazdasági eszközt 
találtak. Meglehet, hogy az V. század-
ban egy ideig a keleti gótok királyá-
nak, Thiudimernek is a székhelye volt, 
s hogy gyerekkorában itt élt egy ideig 
fia, Nagy Theodorik, a keleti gótok 
leghíresebb uralkodója. Az erődhöz 
kapcsolódó épületek nagy része még 
feltáratlan. A IV–VI. századi építmé-
nyek maradványai közül csak három 
látható: a déli kapu, az egykori bazi-
lika és egy raktárépület.

A fenékpusztai majort a második 
világháborúig Európa-szerte a Fes-
tetics-ménes és magyarországi lóte-
nyésztés fellegváraként emlegették. 



Ö N K O R M Á N Y Z A T23
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

(Irodalomtörténeti érdekesség, hogy 
itt született 1828-ban Petőfi Sándor 
későbbi felesége, Szendrey Júlia, aki-
nek édesapja ez idő tájt a Festetics-
uradalom tiszttartója volt.) A major 
hírét és állagát megtépázta a történe-
lem. A műemlék épületekben előbb 
lengyár, majd téesz működött. Csak 
néhány éve kerültek – a római kori 
rommezővel együtt – a Helikon Kas-
télymúzeum tulajdonába. 

A közeljövőben a lovarda és a rom-
mező is új életre kelhet. A Helikon 
Kastélymúzeum ugyanis ötvenezer 
eurós támogatást nyert azon az uni-
ós pályázaton, amelyet a burgenlandi 
agrárkamarával közösen nyújtott be, 
s amelynek célja a fenékpusztai római 
és lovas örökség újjáélesztése. Czoma 
László múzeumigazgató szerint a ha-
tár menti régiók gazdasági, turiszti-
kai, kulturális együttműködését cél-
zó PHARE-CBC pályázaton elnyert, 
az intézmény önrészével megtoldott 
összegből a terület rekonstrukcióját 
készítik elő, hogy a fenékpusztai rom-
mező feltárható s a lótenyésztés újjá-
éleszthető legyen. Turisztikai-kultu-
rális látványossággá téve a múlt em-
lékeit. Kádár Márta

Gyöngyösön
Az Európai Unió 800 millió forin-
tos támogatásával 2006 végéig meg-
újul a Mátra Múzeumnak otthont adó 
gyöngyösi Orczy-kastély a Nemzeti 
Fejlesztési Terv Regionális Operatív 
Programja keretében. Az eredetileg 
barokk kastélyt 1826-ban klasszicis-
ta stílusban építették át. Hiesz György, 
a település polgármestere elmondta, 
hogy az épület és a város tüdejének 
számító kéthektáros kastélykert teljes 
rekonstrukciójának költsége mintegy 
2,5 milliárd forintra rúg. A most folyó 
fejlesztés ennek a programnak csak az 
első lépcsője. 

Kelemen Tamásné, a kiviteli terve-
ket jegyző Grafit 37 Építész Iroda ve-
zető tervezője azt közölte, hogy a be-
ruházás keretében felújítják a kétezer 
négyzetméter hasznos területű kas-
télyépületet; a belső udvar befedésével 
új látogatóteret alakítanak ki, illetve 
felépítik a park kerítését és megkez-
dik az egykori mesterséges tó reha-
bilitációját. A természettudományos 
pavilon és egy múzeumi raktárbázis 
felépítése mellett a kastélypark teljes 
körű helyreállítását is tervezik.

(tréba)
RÉ
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EK A Közép-dunántúli Régió (Fejér-, 

Veszprém és Komárom-Esztergom 
megye) Regionális Fejlesztési Taná-
csa már elfogadta azt a regionális 
operatív programot, amely a 2007–
2013-as EU-s pénzügyi-progra-
mozási időszakban a régióba érke-
ző közösségi források minél telje-
sebb körű felhasználását hivatott 
magalapozni. Segítve a régió ver-
senyképességének növekedését, il-
letve a régió társadalmi kohéziójá-
nak erősítését. A programban ki-
emelt szerepet kapott – a közleke-
dés és a környezetvédelem fejlesz-
tése mellett – a turizmusfejlesztés. 
Az utóbbi projektek Veszprémben 
a Séd-völgy rehabilitációját, Tatán 
az Eszterházy-kastélyegyüttes felújí-
tását, kulturális célú hasznosítását, 
az Öreg-tó rehabilitációját, Székes-
fehérváron a Magyar Királyok Pan-
teonjának kialakítását, Esztergom-
ban a Mattyasovszky bástya és a Kis 
fürdő helyreállítását és hasznosítá-
sát, Komáromban pedig a Monosto-
ri erőd rekonstrukcióját célozzák.

Juhász Ferenc

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.
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A viszonylag jómódú, ám kiterjedt 
tanyavilágú, és 10 százalékban ci-
gányok által lakott településen a ta-
nulóknak mintegy negyede tartozik 
a rászorulók csoportjába, így utánuk 
szinte forintra pontosan annyit utal 
az állam az önkormányzat kasszájá-
ba, mint amennyit a korábbi norma-
tívák alapján átutalt. A szociális há-
lón így is akadnak nagyobb lyukak, 
s hogy ezeken át nem esik ki senki, 
az annak köszönhető, hogy az iskola 
pedagógusai az éppen most nyugdíja-
zott Sípos Ottó igazgató irányításával, 
illetve a városi önkormányzat testü-
lete, az éppen most leköszönő pol-
gármesterrel, Zsigó Viktorral az élén 
hosszú évek óta fáradoznak a romló 

tartott tankönyvek bő egytizede már 
az első év végére tönkrement. Egy ré-
szük lapjaira hullott; ezeket a kiadók 
szó nélkül pótolták. A másik részü-
ket viszont a gyerekek koszolták ösz-
sze, vagy radírozták rongyosra, ezért 
kellett kivonni őket a forgalomból. 
Hogy ez minél ritkábban forduljon 
elő, újabban egy-egy lapocskát ra-
gasztanak a könyvbe, amin külön 
is fölhívják a szülők figyelmét, hogy 
az ingyen kölcsönzött könyvet cso-
magolják be, s kíméletesen használ-
ják, mert ellenkező esetben kártérí-
tésre kötelezhetők. Ez utóbbira ugyan 
nem volt eddig példa, mert mindig el-
fogadták a rongálódás önhibán kívüli 
indoklását, ám a szülők által is aláírt 
cédula egészében javulást eredmé-
nyezett. E tagadhatatlanul fáradságos 
módszer helyességéről végül az győz-
te meg az ellenpéldákra hivatkozó-
kat, hogy egymás után érkeznek hírek 
olyan iskolákból, amelyeket tetemes 
összegű bírságra köteleztek, amiért az 
ingyenes tankönyvekre jogosultaktól 
is szedtek be pénzt. (Más kérdés, hogy 
a szülők egy része továbbra sem örül 
a korábban más kezek által forgatott 
tankönyveknek; ők, ha ezt anyagilag 
megengedhetik maguknak, inkább fi-
zetnek az újért, mondván, hogy a gye-
rekük tovább akar tanulni, és hátha 
szüksége lesz rá még későbben is.)

Az ingyenes tankönyvek sorát szé-
lesíti továbbá az úgynevezett szaktan-
termi letét.

Ez arra ad lehetőséget, hogy a rit-
kán használt segédtankönyveket 
(amilyen például a Kulcs a muzsiká-
hoz), vagy a csupán fél évig tanított 
tantárgyak könyveit (technika, in-
formatika, illetve a matematikai vagy 
más tárgyú föladatgyűjteményeket) 
a tanár egy-egy adott óra időtarta-
mára oszthassa ki a diákok között. 
Ugyancsak ebbe a kategóriába tartoz-
nak a félévig tanított egészségtan, il-
letve az egy évig tanított hon- és nép-
ismeret tankönyvei; ezeket viszont 
a diákok kölcsönözhetik ki a tantárgy 
tanításának teljes időszakára.

Ezen módszerek együttes alkal-
mazása révén Lajosmizsén viszony-
lag széles körben fönn tudják tartani 
az általános iskolai tankönyvek in-
gyenességét. Az ingyenességből ki-
maradó 30 százalék esetében is van 

viszonyok saját erőből történő ellen-
súlyozásán.

A számszerű eredmény: a diá-
koknak most ugyanúgy 70 százalé-
ka juthatott ingyenesen a tanköny-
vekhez, mint tavaly. Ám nem lehetne 
ilyen magas ez az arány, ha nem tö-
rekedtek volna korábban is a tartós 
tankönyvek kölcsönzésszerű hasz-
nálatára. Bár újabban rendelet írja 
elő, hogy az iskola által megrendelt 
tankönyveknek 25 százaléka tartós 
legyen, azok év végi begyűjtésével, 
raktározásával, majd újbóli kiosztá-
sával nagyon sok tantestületben nem 
bíbelődtek a pedagógusok. Szó, ami 
szó, a lajosmizseiek is morgolódtak 
eleinte, nem is ok nélkül: a tartósnak 

Tizenöt esztendővel ezelőtt még csak 40 ezer forinttal kellett, 
az idén viszont már több mint 10 millió forinttal kell elszá-
molnia Gajdácsi Ákosné matematika-fizika szakos tanár-
nőnek, aki tankönyvfelelős a 11 ezer lakosú kiskunsági vá-
rosban, Lajosmizsén. Igazán nem akarom sokkolni azokat, 

akik ámulva szembesülnek a negyedszázezres növekedés tényével, de a tel-
jes igazság kedvéért hozzá kell tennem, hogy 15 évvel ezelőtt még 1400-nál 
is több nebuló koptatta a város egyetlen nagy iskolájának küszöbét, az idén 
viszont csak 1020. A tankönyvek drágulásának elképesztő terhei eddig csak 
kisebb mértékben sújtották a gyermekes családokat, mert a nagyobbik részt 
– az önkormányzatok által folyósított támogatás formájában – az állam vál-
lalta. Ez most is így van, de idén a minden tanuló után automatikusan já-
ró 2400 forint helyett csupán a rászorulókat segítik az eddigieknél nagyobb 
összeggel: minden rászorulót 10 ezer forinttal. A változtatás a jobb módú 
településeken csökkenti, másutt növeli az állami támogatás mértékét. A la-
josmizsei szülőknek azonban – Imre Lajos igazgatóhelyettes szerint – szinte 
semmit sem kell érzékelniük. 

TANKÖNYV
TANPÉLDA
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mód a szülői kiadások csökkentésére, 
hiszen igénylés esetén az önkormány-
zat pénzt utal ki (minden általános 
iskolai tanulónak 2000, minden kö-
zépiskolásnak 4000, és minden főis-
kolásnak, vagy egyetemistának 6000 
forintot) tankönyvvásárlás céljára. 
Tekintve, hogy a rászorultság igazolá-
sa olykor néhány forintos többlet mi-
att nem sikerül, a beiskolázás gond-
jait hivatott enyhíteni azon egyszeri 
gyermekvédelmi támogatás, amely-
nek 1000-től 5000 forintig terjedő 
összegét a polgármester ítélheti meg 
a kérelmezőknek. 

Bármilyen szomorú, e nagy körül-
tekintéssel megszőtt szociális háló 
sem elegendő, mert minden évben 
akad 6–8 diák, akik nem jelennek 
meg az iskolában a tanév kezdetén; 
a szüleik általában arra hivatkoznak, 
hogy nincsen megfelelő ruhájuk, ci-
pőjük, vagy nem jutott pénz iskola-
táskára és sok minden másra, s ezek 
hiányában nem akarták iskolába kül-
deni a gyereküket. 

Ez a magatartás az iskola főállá-
sú gyermekvédelmi felelelőse, Balog 
Csabának a véleménye szerint bizo-
nyos helyi sajátosságokra vezethető 
vissza. Nevezetesen, hogy a kiterjedt 
tanyavilág üresen maradó portáit po-
tom pénzért vásárolják föl, vagy fog-
lalják el önkényesen olyanok, akiknek 
élete a közeli városok valamelyiké-
ben ellehetetlenült. Ők a világ szeme 
elől elbújva próbálnak meg új életet 
kezdeni, ám ez sokszor nem sikerül. 
Mivel az ilyen családoknak termé-
szetesen telefonja sincs, őket szemé-
lyesen keresi föl a gyermekvédelmi 
felelős, aki a körülmények számba-
vétele után gyakran fordul segítsé-
gért az iskola keretei között működő 
Gyermekekért Plusz Alapítványhoz. 
Ilyen esetben ez az önkormányzat tá-
mogatásával működő szervezet a sze-
mélyi jövedelemadó számára átutalt 
egy százalékaiból, illetve a szülői 
munkaközösség által szervezett is-
kolabálok bevételeiből összegyűjtött 
évi egy millió forintból nyújt támoga-
tást. Így Lajosmizsén a legelszántabb 
iskolakerülők se hivatkozhatnak ar-
ra, hogy könyvek, füzetek, vonalzók, 
meg egyebek hiánya miatt nem tudják 
látogatni az iskolát.

Káposztás János

Valaki tudna arról pontos infót ad-
ni, hogy mi is van ezzel az ingyen-
tankönyvvel?! A mi sulinkban, akik 
erre jogosultak, a tavalyi ingyen-
tankönyvesek könyveit kapták meg. 
És most egy olyan papírt akarnak 
velünk aláíratni, hogy a könyvek egy 
részét az iskola könyvtáron keresz-
tül tudja biztosítani, és hogy ezeket 
jó állapotban kell visszaadni (most is 
vacakok).  Az ingyenes tanköny-
vek könyvtári könyvek. Ha jogosult 
vagy rájuk, akkor csak a munkafü-
zeteket kell megvenned, mivel abba 
írsz. Úgy tudom amúgy (legalábbis 
nálunk így van), ami érettségi tan-
tárgy, azok a tankönyvek maradhat-
nak nálad. És ez tök jó dolog, hogy 
csak érettségi után kell visszaadni. 
 Egy választási ígéret nem telje-
sült: nem lett mindenki számára in-
gyenes a tankönyv. De rászorultsági 
alapon sokan kapnak támogatást.  
Bár a rászoruló diákoknak ingyen 
járnának a tankönyvek, a szüleik-
től sok településen mégis pénzt kér-
nek a kötetekért. A normatíva nem 
fedezi teljes egészében a tanköny-
vek árát, az önkormányzatoknak 
viszont nincs pénzük, hogy kipó-
tolják a hiányzó összegeket.  Sok 
osztálytársamnak jár ingyenesen a 
tankönyv, amit tényleg megkaptak,  
de volt olyan könyv is, amit megvett 
az önkormányzat a könyvtár részé-
re, s akiknek ingyen járna a könyv, 
onnan kikölcsönözhetik! Ez egy 
cseppet bosszantó, bár engem nem 
érint… Csak azt nem értem, hogy 
a tanárok miért vetetnek meg velünk 
könyveket, ha azt egyébként nem is 
használjuk, mert lediktálja azt, amit 
ő számon kér majd. Nem is tudom 
hány könyvem van olyan, amit egy-
szer sem (!) nyitottam ki, mert nem 
is használtuk.  Nálunk tavaly el-
keverték a kérvényeket meg az ira-
tokat a suliösszevonás miatti kavar-
ban, és újra be kellett vinni mindent, 
és minket csesztek le… Én ingyen 
kaptam a könyveket, és nem is kell 
visszaadnom, hálistennnek, mert én 
is írok a könyvekbe, meg hát rajzol-
gatok is…  Nnnna ezt a rendszert 
a mi giminkben is jól kieszelte vala-
ki: minden tankönyv ingyenes, ki-

véve az idegen nyelvi tankönyveket, 
és azoknak az ára teszi ki az össz-
költség felét (a francia tanköny-
vem munkafüzettel meg érettségis 
vacakkal 6500 forint volt… fasza). 
 Nekem két testvérem van, szó-
val nagycsaládosoknak számítunk, 
úgyhogy nekünk is járna az ingyen-
tankönyv… de hát a nyelvkönyveket 
senki sem fizeti ki.  Nem egy olyan 
családot ismerek a környezetemben, 
ahol kapják az ingyentankönyvet, 
csak azért, mert egyetlen szülő neveli 
a kettőnél több gyermekét. Az a po-
én, hogy ez az egyetlen szülő többet 
keres, mint más család, ahol anya is 
és apa is dolgozik.  Nálunk is van-
nak páran, akiknek tényleg semmi 
szükségük a támogatásra, mert fel-
veti őket a pénz, ugyanis apuka olyan 
kellemes gyerektartást fizet a fiacs-
kái után, hogy már abból el lehetne 
lenni egy darabig, mellette anyuka 
300-at keres havonta… De egyedül 
nevel…  Így néznek ki az ingyen-
tankönyveim (kép), amiket a könyv-
tártól kaptam. A többség el van sza-
kadva, összefirkálva és persze évvé-
gén vissza kell adni.  Ajándék ló-
nak…  Tudom, tudom… De már 
úgy megszoktam az iskolakezdéskor 
a szép új könyveket, aranyos vinyet-
tákat ragasztottam rájuk, meg be-
borítottam őket. Most meg… Fújj… 
 Beborítani, vinyettázni most is 
lehet…  Nálunk ezért harapnak. 
Mármint ha beborítjuk, vinyettázzuk 
a könyvtártól kapott ingyenkönyve-
ket. Nekünk, ingyenkönyveseknek új 
könyveink vannak, de pl. amiből már 
nem volt a boltban, mikor mentünk, 
avagy nyelvkönyv, azt a sulikönyv-
tárból kell kölcsönözni. Hát hadd ne 
mondjam hogy a spanyolkönyvem 
hogy nézett ki 9. elején. És akkor 
most milyen állapotban lehet (az más 
kérdés hogy perpillanat nem találom, 
pedig nagyon kéne, mert a múltidők-
ből semmit se tudok). Az egyetlen 
jó dolog az volt benne, hogy a fel-
adatok nagy része ki volt töltve ce-
ruzával. És mivel irdatlan nehéz fel-
adatok voltak, jól megnéztem, hogy 
csinálták meg őket, és nagyon örül-
tem, hogy jé, ezek alapján egy kicsit 
megértettem az anyagot!:
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 Alakuló közgyűlést tartott a Kö-
zép-Duna Vidéki Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás, amely-
nek tagjai 168 település szilárdhulla-
dék-kezelésének 15–20 éves megoldá-
sára együtt vállalkoztak. Tavaly a 168 
településen 290 ezer tonna hulladék 
keletkezett, 20 év múltán pedig leg-
alább évi 350 ezer tonnára számíta-
nak a szakemberek. A társulás szán-
déka Inotán hulladékégető erőműt 
építtetni és a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek számát több mint négyszere-
sére növelni.

 Megtagadta a Csongrád Megyei 
Területi Választási Bizottság Szirá-
ky Miklós képviselőjelöltként törté-
nő nyilvántartásba vételét. Az Üllé-
sen élő férfi állandó lakása Ausztri-
ában van, így Magyarországon nem 
szavazhatnak rá, és nem szavazhat 
ő sem.

 Visszaszerelték a gázórákat ab-
ban a három békésszentandrási intéz-
ményben (a művelődési házban, a víz-
művek épületében és a polgármesteri 
hivatalban), amelyekben a kifizetet-
len számlák miatt a Dégáz szünetel-
tette a gázszolgáltatást. A számlázott 
összeget ugyanis az önkormányzat-
nak sikerült kifizetnie. Sinka József 
polgármester szerint van ugyan adós-
ságuk, de a híresztelésekkel ellentét-
ben nincsenek (ötvenmilliós tartozást 
feltételező) csődközelben, noha éppen 
50 millió forinttal csökkent az állami 
támogatásuk. 
 Munkahelyeket mentettek a Sár-
rét fővárosában, miután a Békés Me-
gyei Területfejlesztési Tanács 200 
millió forinttal támogatta az Ikarus 
Holding Rt. szeghalmi ingatlanának 
megvásárlását és új eszközök beszer-
zését. Az Ikarus Holding Rt. szeg-
halmi telepének felszámolása tavaly 
mintegy 300 család megélhetését ve-
szélyeztette. Az üzem újraindítása, 
a Csaba Metál Rt. befektetői szándé-
ka és a központi forrásokból nyúj-
tott támogatás csaknem 250 ember 
újbóli munkába állását tette lehető-
vé. A szeghalmi üzemben a megma-
radt profilok mellett újabb gyártási 
lehetőségek megteremtésére is töre-
kednek. Egy debreceni járműgyártó 
cég közreműködésével az Isztambu-
li Közlekedési Vállalat megrendelé-
sére 50 emeletes autóbusz alvázát itt 
készítik.

HÍRSZÓRÓ

Részlet Bálint Józsefné ecsegfalvai polgár-
mesternek a TÖOSZ tagjainak írt nyílt le-
veléből: „Megjelent a politikai palettán egy 
olyan szervezet, a PPSZ (Polgárok és Polgár-
mesterek Szövetsége az Élhető Magyarorszá-

gért), amely véleményem szerint rendkívül szélsőséges néze-
teket hirdet. Többek között felszólítják a magyar társadalmat 
a demokratikus intézmények megdöntésére, alkotmányos 
monarchiát kívánnak bevezetni, a népet az Aranybullára 
hivatkozva ellenállásra buzdítják. Teszik ezt a polgármeste-
rek nevében. Nem tudom, ki hatalmazta föl őket erre, vagy 
vannak-e egyáltalán polgármesterek e társaságban… (amely) 
egyetlen képviselőt és polgármestert állított Ecsegfalva tele-
pülésen, egyazon ember személyében. Milyen erő is áll akkor 
mögötte, hogy a nevünkben beszélhetnek?! A leghatározot-
tabban visszautasítom, hogy e szervezet a polgármesterekre 
hivatkozzon. Ecsegfalva, 2006. szeptember 19.”

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

Boltjaink:
V. Szent István krt. 5. - Tel.:331-4548

VII. Klauzál tér 16. - Tel.: 342-3906

A volt polgármesteri hivatal helyén, egy megkapó szépségű és eredetiségű fa-
luházas kápolna (vagy kápolnás faluház) épült Kozáron. A nyolcvan milliós 
beruházáshoz hatvan millió forintot nyertes AVOP-pályázata révén, kilenc 
milliót a belügyminisztériumi uniós önerő alapjából kapott a falu önkor-
mányzata, amelyhez a szükséges 11 millió forintot hitelből állta. Az épületet 
a New Yorkban és Montenegróban szállodákat tervező Birkás Gábor, a Szécsé-
nyi Építőipari Zrt. főépítésze és Karaba Tamás építész tervei alapján készült 
el, a község egyik legmagasabb pontján álló, ugyancsak megújított harangláb 
szomszédságában emelték, s mellette állították fel Párkányi Raab Péter szob-
rászművész mintegy két méter magas, bronzból készült zenélő angyalszob-
rát. A ház egyszerre funkcionál templomnak is nevezhető kápolnaként, mű-
velődési központként, polgármesteri hivatalként, orvosi rendelőként, idősek 
klubjaként, a legfelső szintjén, a terasz tetőkilátóként szolgál. A három szint 
hagyományos anyagokból készült el: a faszerkezet ötvöződik a legkorszerűbb 
építési technikákkal. Szurcsik János Munkácsy-díjas festőművész oltárképei 
díszítik majd az épületet, amelyet előreláthatólag dr. Beer Miklós megyéspüs-
pök szentel fel december 9-én.

Kápolnás faluház épült Kozáron
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Tüntettek Szegeden is. Persze, nem 
azért, amiért a város Európa-díjat 
kapott. Az Európa Tanács által oda-
ítélt legrangosabb elismerést ma-
gyar város először kapta meg. A díj-
jal az önkormányzatnak az európai 
kapcsolatok fejlesztéséért és az eu-
rópai szellemiség képviseletéért vég-
zett tevékenységét ismerik el, lénye-
gében azt, hogy a város új, tágabb 
közösségének, az Európai Uniónak 
nemcsak egyenrangú, hanem példa-
mutató tagja. Az 1955-ben alapított 
vándorkupát, a bronz emlékplaket-
tet és az oklevelet az Európa-díj bi-
zottság francia elnökétől veheti át 
a város polgármestere. Szegeden eb-
ből az alkalomból háromnapos Eu-
rópa-fesztivált rendeznek, a demok-
rácia, a fejlődés, a gyarapodás, a nyi-
tottság, valamint a kultúra és kap-
csolatrendszer fejlesztése jegyében. 
A rendezvénysorozat idején min-
denki ingyen veheti igénybe a helyi 
tömegközlekedési eszközöket. Már 
amenyiben a tüntetők nem zárják 
el az útjukat.
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Becske község önkormányzata és a Kelecsényi Vadásztársaság szervezésében 
gazdag programsorozattal bővelkedett az idei falunap, amelyen a falu címert 
is kapott. Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester köszöntötte résztvevőket, 
köztük dr. Nagy Andor országgyűlési képviselőt, Borbáth Erikát, a Magyar 
Művelődési Intézet főigazgatóját, Czombos József plébánost, illetve a térségi 
polgármestereket, a körjegyzőt s a nagy számban megjelent elszármazottakat. 
A Ferenczy Kristóf keramikus által elkészített címer szimbólumairól szólva 
elmondta, hogy a település római katolikus templomának Szűz Mária a védő-
szentje, akinek jelképe, a liliom van jelen a címerben, a hetes szám a XIX. szá-
zadi hétszilvafás nemesség emlékét őrzi, a fehér pajzsmező a tisztaság színe, 
Mária palástja és a pajzs, mint eredeti magyar forma a nemzeti hovatartozást 
jelképezi. A pajzsban megjelenik a falun átfolyó patak szimbóluma, a liliomok 
pedig a település lakóira és az ősökre is utalnak. A falunapon Borbáth Eri-
ka adta át ünnepélyes keretek között a felújított közösségi színteret, amelyet 
a Közkincs-pályázaton nyert kilencszázezer forintos pályázati pénzből vará-
zsolt újjá a község önkormányzata.

Szentmise keretében szentelték fel a község zászlaját és címerét a római 
katolikus templomban Cserhátszentiván ugyancsak eseménydús falunapján. 
Noskó Sándor polgármester elmondta, hogy az Erdei Sándor, salgótarjáni ipar-
művész által tervezett címerben a település egész történelme benne foglaltatik: 
a korona a falu nemességét, a csoroszlya a mezőgazdaságot, a paraszti munkát, 
a szerszámok, a kalapács az iparos réteget, az ezüst fényű csíkok a község két 
patakját, a három zöld domb a Bézmát, a Középhegyet és a Pereckét jelképezi, 
e dombok között pihen meg a katolikus és evangélikus templom Cserhátszen-
tiván hitéletét szimbolizálva. 

Címeres falunapok Nógrádban

Bõvült a zirci kórház
Rehabilitációs részleggel bővült Zircen a városi Erzsébet Kórház. A 2500 négy-
zetméter alapterületű új épületszárnyban az ápolási osztályon és rehabilitá-
ciós részlegen összesen 64 ágy, valamint korszerű fizikoterápiás kezelők sora 
és a hidroterápiához szükséges medence kapott helyet. Az avatáson részt vett 
dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter. Horváth László polgármester kö-
szöntőjében elmondta, hogy a zirci kórház rekonstrukciója 833 millió forint-
ba került, amelyből 780 millió forintot címzett támogatásként nyert az ön-
kormányzat. A beruházást támogatta a helyi és a megyei önkormányzat, va-
lamint a megyei területfejlesztési tanács is. Az ünnepélyes átadást követően 
a megyében működő egészségügyi intézmények vezetőivel, valamint a fenn-
tartók képviselőivel rögtönzött megbeszélésen dr. Rácz Jenő főigazgató ismer-
tette a megye fekvőbeteg-szakellátásának átalakítási koncepcióját.

 Akadálymentesítik Hosszúhe-
tényben a polgármesteri hivatalt. 
A mintegy 2,5 millió forintnyi be-
ruházási összeg nagy részét a helyi 
önkormányzat pályázati támogatás-
ból finanszírozza. Az udvar felőli be-
járat rámpája mellett a hivatalban 
mozgáskorlátozottak által is hasz-
nálható vizesblokkot alakítanak ki, 
de az irodákat is úgy alakítják, hogy 
azok könnyen megközelíthetők le-
gyenek. A munka október közepére 
fejeződik be.

 Tízmilliós beruházást valósít 
meg saját erőből az eleki önkormány-
zat. Szinte meg sem száradt az új bur-
kolat a nemrég pályázati pénzből le-
betonozott tíz utcában, a helyi képvi-
selő-testület további ötöt jelölt ki por-
mentesítésre, ezeket újítják fel annyi-
ra, amennyire a pénzükből futja.
 Emlékhelyet kaptak Salgótar-
jánban 1956 mártírjai – a Politikai 
Foglyok Országos Szövetsége megyei 
szervezetének kezdeményezésére –, 
a városi önkormányzattól. 

 Rendhagyó ünnepséggel kezdő-
dött a gyöngyösi Károly Róbert Főis-
kola balassagyarmati kihelyezett ta-
gozatán a harmadik tanév. Mintegy 
száz leendő idegenforgalmi és ven-
déglátó szakmenedzsert képeznek itt, 
az egykori megyeházán, amelynek 
fele 2003-ban a felsőfokú akkreditált 
kurzus első diákjait – köztük szlová-
kiai települések lakóit – befogadván, 
12 év után életre kelt. A város önkor-
mányzata képviselő-testülete tagja-
inak részvételével tartott évnyitón 
Demus Iván alpolgármester elmond-
ta, hogy rövidesen életre kel a legen-
dás épület másik fele is, mert a nem-
zeti fejlesztési terv magában foglalja 
a megyeháza teljes felújítását: tudás- 
és konferencia-központ lesz belőle, 
amelynek tetőterét tanszállodává ala-
kítják.
 Elkészült a dél-dunántúli régiót 
átszelő, 235 kilométer hosszú, a Mu-
ra, a Dráva és a Duna mentén húzód, 
e három folyó nevét viselő kerékpár-
túra-út. Az ünnepélyes átadására 
színhelye felsőszentmártoni gátőr-
házánál volt.
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 Tanévkezdésre újították fel a he-
lyi iskola önkormányzati konyháját 
Kevermesen. A korszerűsítés a kony-
hai eszközök beszerzésére is kiter-
jedt. Az önkormányzat a beruházásra 
a megyei területfejlesztési tanácsnak 
a leghátrányosabb helyzetű kistérsé-
gek felzárkóztatását szolgáló pályáza-
tán nyert forrást. Az elnyert támoga-
tás mértéke az összköltség 90 százalé-
ka, több mint 13 millió forint volt.
 Különös játékkiállítást szerve-
zett Endrefalván a települési, a he-
lyi cigány kisebbségi önkormányzat 
és a Ménes-patak Egyesület. Az el-
ső Ménespatak-menti játékfesztivál 
keretében nyílt tárlaton a szlovákiai 
Kékkő várának régi játékai, porcelán-
ból készült japán játékszerek, csuhé-
ból készült népi játékok, terepaszta-
lok, és sok minden más mellett a Bu-
dapesti Bábszínház egykori sztárbáb-
jait és néhány közismert személyiség 
(például Szili Katalin vagy Halász Ju-
dit) gyerekkori kedvenceit is láthatták 
a látogatók. Néhány kiállított tárgy-
gyal játszhattak is, és részt vehettek 
a középkori bemutatókon, erőpróbá-
kon, kézműves foglalkozásokon.

Kiadja az ÖNkorPRess Kiadó, 1136 Bu-
dapest, Hegedűs Gyula utca 23. 
Megrendelhető: e-mailen: onkor-
kep@chello.hu
Telefonon: (06-1) 329-2302, faxon: 
(06-1) 320-7600

MEGRENDELŐ

Megrendelem a Közigazgatási Kalendárium 2007 című kiadványt  

...................................................................................... példányban.

Számlázási cím: ................................................................................

Szállítási cím: ...................................................................................

Kelt: ......................., 200.., .............................................................

Aláírás

Több, mint egy határidőnapló. Kézikönyv jellegű, az állam- és a közigazgatás területén dolgozó, il-
letve az iránt érdeklődő szakemberek számára készített hasznos adatok és információk tára. 

Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve a kalendáriumot tartalmilag és formailag is 
folyamatosan megújítottuk. Önálló fejezetben foglalkozunk az EU intézményrendszerével és 
ismertetjük a magyar EU-képviselők névsorát, az intézményekben elfoglalt helyüket, tisztsé-
güket és elérhetőségüket. Formailag pedig sikerült egy olyan újszerű agendát létrehozni, amely 
ötvözi a napi és heti előjegyzési naptár előnyeit.

Ezért figyelmébe ajánljuk minden polgármesternek, önkormányzati képviselőnek, a közigazga-
tási hivatalok, illetve a megyei és a regionális területfejlesztési tanácsok dolgozóinak. Mindazoknak, 
akik közszolgálati feladatot látnak el, a közigazgatásban dolgoznak, illetve a közigazgatás iránt érdek-
lődnek, és munkájuk során igénylik az ilyen irányú tájékozottságot.

Várható megjelenés: 2006. december 6.
Bővebb információ:  
www.onkorkep.hu;  
www.onkornet.hu;  

06 30 9615 573

TÁRS A MUNKÁBAN

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület projektjén belül megvalósuló fejlesztés 
keretében ökoturisztikai útvonalat alakítanak ki az Élővíz-csatorna partján, 
amit két híd köt majd össze. Ezek közül az egyik, a békési Erzsébet-ligetben je-
lenleg is álló pontonhíd helyén, a másik a piacnál készülhet el. Utóbbi a hajdan 
híres Csók-híd mása lesz. A hat települést érintő program egyik legjelentősebb 
részeként, a Kettős-Körös békési duzzasztójánál kishajókikötőt és -átemelőt 
építenek. A létesítmény révén a Körösök a romániai szakasztól egészen a Ti-
száig hajózhatóvá válnak. A beruházás – amely előreláthatólag 2007 júniusáig 
készül el – 182 millió forintba kerül, amelyből Békés város önkormányzatának 
alig 2,5 százalékos, azaz mintegy ötmillió forintot kell önrészként vállalnia. 
Pataki István pályázatot írt ki a ligetben épülő híd elnevezésére. 

Hajózhatók lesznek a Körösök

Emlékparkja lesz jövő tavaszra Nagyfügednek, amelyet a helyi önkormány-
zat, valamint Vendriczki Róbert helyi történész közös tervezésében és szerve-
zésében valósítanak meg. A falu központjában lévő park kialakítása elkezdő-
dött. Az emlékhely rendbetétele után elhelyezték az egykori Tarcsa település 
évszázados romköveit. (Az egykori Tarcsa egy Nagyfügedhez közeli község 
volt, mind a kettő a hódoltság korában néptelenedett el.) A parkban még he-
lyet kap egy 1848–49-es emlékmű, amellyel a forradalom és szabadságharc-
ban elesett helybeli katonáknak, 140 nemzetőrnek és tíz honvédnek állítanak 
emléket. Egy másik emlékmű pedig a holokauszt idején a faluból elhurcolt 
zsidó lakosokra emlékeztet majd. Az emlékpark kialakítását az önkormány-
zat finanszírozza.

Emlékparkja lesz Nagyfügednek
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Salgótarján salgóbányai részén Er-
dészházat avattak. Az épület erdész-
ház volt eredetileg is, de szolgálati la-
kásként használták, s most az Ipoly 
Erdő Zrt. kiállítóhellyé alakította. 
A cég képviseletében Tóth Gábor ve-
zérigazgató-helyettes köszönte meg 
a szakminisztérium és a városi ön-
kormányzat támogatását. Petőfi Sán-
dor Salgó című versének és útinapló-
jának részleteit idézve szólt a festői 
tájról, a várról, s a Várberek-patak 
völgyében a környéken legelsőként 
megtalált széntelepről, ami Salgó-
bánya kialakulását, a salgótarjáni 
nehézipar megtermtését, s többek 
között Közép-Európa első ipari célú 
fogaskerekű vasútjának megépítését 
eredményezte. Meg az erdőtelepítést. 
A bányászat és az ipar sok fát igé-
nyelt, ami a környék erdeinek terv-
szerű kitermelését és felújítását vonta 
maga után. Az erdész szakmája azon-
ban különleges, hiszen munkájának 
eredményét csak emberöltők múlva 
élvezhetik az utódok. Ennek köszön-
hető, hogy Salgóbánya környékén 

a megszűnt bányászat varázslatos tá-
jat hagyott maga után. Klemencsics 
András, a Fölművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium Természe-
ti Erőforrások Főosztályának veze-
tője az erdők megnövekedett köz-
jóléti szerepéről, a fenntartható er-
dőgazdálkodásról, az erdőtörvény 
által előírt kötelezettségekről szólt, 
s adta át rendeltetésének az új léte-
sítményt. Az épület egyik kiállító 
helyisége a sötétszoba, amelyben a 
vendég hallás és tapintás útján tá-
jékozódhat az erdőről. A megnyi-
tóra öszszejött vagy kétszáz vendég, 
még Szolnokról is érkezett egy autó-
buszra való általános iskolás: ott van 
ugyanis a Zagyva torkolata, Salgó-
bánya mellett pedig a forrása. Részt 
vettek a megnyitón a Mozgáskorlá-
tozottak Egymást Segítő Egyesüle-
tének tagjai (az erdészház akadály-
mentesített), érkeztek iskolások Fü-
lekről és erdészhallgatók a mátrafü-
redi Vadas Jenő szakközépiskolából. 
A vendégek utaztatásának költségeit 
és ebédjét az Ipoly Erdő Zrt. állta. 

Egy tavaly kezdődött beruházás révén teljesen felújították a szeghalmi sport-
telepen a centerpályát, s egy komplex atlétikai pályával is gyarapodik a léte-
sítmény, amelynek most folyó munkálatait a térségi testnevelő tanári érte-
kezlet résztvevői is megtekintették. A fejlesztés elsősorban az önkormányzat 
költségvetéséből valósul meg, de a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
bevonásával a város 4 millió forint pályázati támogatást is nyert erre a célra. 
A Sárréten Szeghalom lesz az egyetlen olyan település, ahol nemzetközi szintű 
labdarúgó-mérkőzéseket, atlétikai versenyeket is lehet majd rendezni.

Sportcentrum a Sárréten

 A Szigetszentmiklósi Ősz több 
héten át tartó rendezvénysorozata 
a hagyományos Csepel-szigeti ha-
lászléfőző versennyel kezdődött, 
amelynek a tavalyinál is több, mint-
egy félszáz résztvevője volt . A ver-
senyt a helyi önkormányzat Ifjúsá-
gi, Sport- és Társadalmi Kapcsola-
tok Bizottsága szervezte, a lebonyo-
lításban segédkezett a Szigetszent-
miklósi Dolgozók Horgászegyesülete 
és a szponzorok sora: a Dörfler Tü-
zép adta a fát, a Wolf Art cég a pla-
kátokat, egy vállalkozó (Szabó Sán-
dor, az Arany Ászok képviseletében) 
a sört, az egész rendezvénysorotza-
tot (a zenei fesztivált, az operettbe-
mutatót, a jazzkoncertet, a múzeumi 
családi délelőtt, a könnyűzenei gálát, 
a képzőművészeti tárlatot) az OTP 
Bank is támogatta.
 Egy héttel korábban kezdték 
a tanévet Hollókőn, mégpedig a falu 
konferenciatermében. A tanévkezdés 
ünnepi volt, mert átadták és felszen-
telték a külsejében, belsejében meg-
szépült, új iskolát. Az önkormány-
zat pályázati pénzből 40 millió fo-
rint értékben újítatta fel az épületet. 
A termekben korszerű központi fűtés 
van. Kicserélték a nyílászárókat, fel-
újították a vizesblokkot, kifestették 
a termeket, s a létesítmény egy tanári 
szobával és egy tornaszobával bővült. 
Az épület nyugati részén lévő, külön 
bejáratú terem az óvodásoké lesz. 
Az ünnepségen Kurus Attila plébá-
nos megáldotta az iskolát, Szabó Csa-
ba polgármester pedig megköszönte 
mindazoknak a munkáját, akik hoz-
zájárultak a megvalósításához.
 Huszonöt esztendeje a lakult 
a Pécsváradi Várbaráti Kör. A helyi 
egyesület stílusosan a vár dísztermé-
ben tartja meg jubileumi bankettjét 
október elején.

 Sportoktatói tanfolyamot szer-
vezett huszonnégy sportágban a Haj-
dú-Bihar megyei önkormányzat, 
hogy a résztvevők (az atlétika, az ae-
robik, a birkózás, a karate, a kung-
fu, a kosárlabda, a lovassport, a thay-
boksz, az erőemelés, a testépítés-fit-
ness, a kézilabda, a tánc, a kick-boksz, 
az ökölvívás, a sportlövészet, a búvár-
sport, a kendo, a vízilabda, a labda-
rúgás, a tenisz, a sí, a sakk, a sport-
rekreáció és az úszás művelői) kellő 
elméleti és gyakorlati tudást szerez-
zenek sportáguk későbbi oktatásá-
hoz. A kurzust ötvenen végezték el 
sikeresen.

 Rádiómúzeumot hozott tető alá 
Bér önkormányzata. Az ötven–hat-
van éves rádiókból álló gyűjtemény-
ben akad egy olyan, 1914-ből szárma-
zó gramofon is, amelyből összesen 
kettő van Magyarországon. A több 
száz rádió összegyűjtésében Maczó 
László polgármester segítségére volt 
a salgótarjáni Oláh Károly, a palotá-
si Urbán Antal és az óbudai Kiss Fe-
renc. Ők mindannyian jelen voltak 
a megnyitón. 
 Állandó kiállítás nyílt a III. 
Hegyháti Fesztivál keretében a mind-
szentgodisai paplakban. A fesztivált 
idén a mindszentgodisai kistérség te-
lepülési önkormányzatai együtt szer-
vezték. A kiállításon a falu szülötté-
nek, Surányi Miklós írónak az életútját 
ismerhetik meg a látogatók, de a tár-
laton a német kisebbség által használt 
jellegzetes tárgyakat, a településről 
készített fotókat, és évszázados egy-
házi kellékruhákat is bemutatnak.
 Bajnai Gordon kormánybiztos 
meghívottként vett rész a TÖOSZ 
cikluszáró, kibővített  elnökségi ülé-
sén, Velence városában.
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Kevesebb vesződséggel, rövidebb idő alatt és alacsonyabb 
költségekkel újíthatók fel a városok csőhálózatai az UM-
WELT-TECHNIK Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft. által 
másfél évtizede alkalmazott feltárás nélküli technológiák 
révén. A környezetet minden szempontból kímélő eljárások 
az orvostudomány artroszkópos műtéti beavatkozásaihoz 
hasonló alapelven működnek

A közművezetékek, mint erek hálóz-
zák be városainkat. A gáz- és vízveze-
tékek láthatatlanul húzódnak útjaink, 
járdáink alatt. Tudomást se veszünk 
róluk, s arról a veszélyről sem, amit 
a meghibásodásuk okozhat. Ismere-
tes mindenki számára, hogy mekko-
ra felfordulást eredményez egy cső-
törés, nem is beszélve egy egész cső-
vezeték útfelbontásos kicseréléséről; 
hetekig tartó útlezárások, forgalmi 
dugók és az aszfaltbontás elviselhe-
tetlen zaja keseríti meg a közvetlen 
környezetben lakók életét.

Ahogyan az emberi szervezetet be-
hálózó érrendszer jó állapota előfel-
tétele az egészséges életnek, úgy a te-
lepülések életében is nagyon fontos 
szerepük van az alattuk meghúzódó 
közművezetékeknek. A korábban le-
fektetett csővezetékek állapota mára 
már jelentős mértékben leromlott. 
A korrózió, az öregedés és a tömítet-
lenség okozta problémák miatt „idő-
zített bombákként” ketyegnek alat-
tunk. Ezeknek a csővezetékeknek 
a vizsgálata, felújítása és rekonstruk-
ciója ma már az üzemeltetők legfon-
tosabb feladata.

Az elmúlt években a felújítások 
és rekonstrukciók területén előtérbe 
kerültek a feltárás nélküli, úgyneve-
zett NO DIG eljárások. Ennek oka 
a NO DIG eljárások számos előnyéből 
(gyors, költséghatékony, minimális 

forgalomelterelést igénylő munka), 
valamint abból ered, hogy a városok 
felgyorsult élete, megnövekedett for-
galma nem engedheti meg a hetekig 
tartó útlezárásokat, újabb aszfaltbon-
tásokat. 

Az eddigi NO DIG eljárások nagy 
része azonban csak a kisebb csőátmé-
rők esetében kínált igazán jó megol-
dást. Az 1000 milliméter feletti cső-
átmérőknél még a közelmúltban is in-
kább a hagyományos feltárásos eljá-
rásokat alkalmazták. A megrendelők 
igényeihez alkalmazkodva az UM-
WELT-TECHNIK Kft. a hazai NO 
DIG piac egyik meghatározó cége-

ként már a nagyátmérőjű gravitáci-
ós vezetékek hatékony felújítására is 
több korszerű megoldást kínál. 

A kínálatban szereplő eljárásokat 
a világ külföldi piacain már jól ismert 
Rib Loc Australia Pty. fejlesztette ki. 
Az eljárások különlegessége abban 
rejlik, hogy a felújítások során alkal-
mazott béléscsöveket speciális profil 
szalagból a helyszínen tekercseléssel 
állítják elő. 

Az eljárások során vagy PVC-ből 
készült profilt alkalmaznak, vagy po-
lietilén szalagot használnak, továbbá 
vannak olyan eljárások is a kínálat-
ban, amelyeknél a béléscső egy fém 
megerősítést kap. Így – béleléses el-
járással – akár a 3000 milliméter át-
mérőjű vezeték is felújítható.

Az eljárások előnye a RELINING 
(HOBAS, ÜPE, TROLINING stb.) el-
járásokkal szemben, hogy
 a kivitelezés a csatorna üzeme köz-
ben is megvalósítható;
 a béléscső jó hidraulikai tulajdon-
ságokkal rendelkezik (k=0,009);
 a kis helyigény miatt a felújítás 
a meglévő aknából is elvégezhető;
  széles átmérőtar tományban 
(Ø 400–Ø 3000 mm-ig) alkalmaz-
ható;
 azonos gyűrűmerevség mellett 
lényegesen kisebb a súly (RIBLINE 
esetén a béléscső súlya 1/5-e az ÜPE 
csőnek),
 gyorsabb és lényegesen olcsóbb 
miknen más megoldásnál.

Lőrincz András
ügyvezető

CSÕFELÚJÍTÁS 
másképpen

Így is lehet! 
Út- és környezetbarát megoldások  

forgalomelterelés nélkül  
a gyorsabb és hatékonyabb  

csõfelújítás érdekében 
UMWELT-TECHNIK Kft.

3396 Kerecsend
Ipartelep Hrsz. 031/26

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

Játékeszközök jellemzői:

-  minőségi telített, bélmentes fenyő, fém és műanyag 
alapanyag

-  TÜV tanúsítvány minden játékeszközhöz
- 5 év garancia

Játszótértervezés -kivitelezés, gyors határidővel

Ütéscsillapító aljzatok kialakítása az MSZ EN 1177 
szabvány szerint

Magyarországi referenciák

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

Játszótéri játékot a játszótér-felülvizsgáló szakértőktől!

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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