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A legújabb uniós program 
bemutatására is szolgáló 

rodoszi fórum nyitó előadását 
Michael Häupl, a CEMR elnöke 
tartotta, a munkacsoportok egyikében 
a 18 éves Dicső Martina a maga 
szervezetének erdélyi kapcsolatáról 
beszélt. Lapozzanak a 6–7. oldalra!

Zsíros Sándorné alsózsolcai polgár-
mester, a TÖOSZ polgermesternői ta-
gozatának új elnöke

Bajnai Gordon kormánybiztos a fej-
lesztéspolitikai hóbelevancát magával 
viszi az önkormányzati és területfej-
lesztési tárcához, ami a nemrég bein-
dult pólusprogram kedvezményezett 
önkormányzatai számára is fontos. 
Pártkötődéstől függetlenül. Érdemes 
elolvasni a Pártatlan pólusok Párizs-
ban című írásunkat a 4–5. oldalon.

Kistérségi ló. Lukács Tibor kisvárdai festő Lovas üzenet című alkotása
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Az EU Phare-program keretén belül 
Szeged város önkormányzata – meg-
győző pályamunkája révén – annyi 
pénzforráshoz jutott, amelyből meg-
valósíthatta a Szent István tér szín-
vonalas rekonstrukcióját.

A tér közepén álló, s napjainkban 
is működő víztorony építési munkáit 
1903-ban kezdték, s 1904-ben fejez-
ték be. A dr. Zielinski Szilárd tervei 
alapján készült építmény egyik leg-
főbb különlegessége, hogy – szemben 
az akkori tégla falazatú víztornyok-
kal – gyakorlatilag minden szerkeze-
ti része vasbetonból készült: az ala-
pozás, a tartórendszer, a tároló me-
dence, a csigalépcső, a zászlótartó, 

sőt, még a bejárati ajtó is (a kilincset 
leszámítva). A torony teljes magas-
sága a terepszinttől a kilátószintig 
45 méter (e fölé nyúlik még mintegy 
9 m-rel a zászlótartó rúd), űrtartal-
ma 1000 köbméter. Az egyedi ipari 
műemlékké nyilvánított építmény 
az 1990-es évek végére jelentősen ká-
rosodott, teljes körű felújítása egyre 
halaszthatatlanabbá vált. Az igény 
megszületésétől évekig tartó előké-
szítő- és tervezőmunka eredménye-
ként a 2006. év végén végre felújí-
tották a víztornyot és környezetét, 
s ezzel  együtt megvalósult a tér köz-
úthálózatának és közvilágításának 
rekonstrukciója is.

A projekt generál kivitelezője a Sa-
de Magyarország Kft. volt, az elekt-
romos terveket a Prímavill Kft. és Bí-
ró Béla készítette. Cégünk a ’Pan-
non1’ és ’Pannon2’ lámpatesteinkhez 
egyedileg tervezett kandeláberek ké-
szítésével járult hozzá a tér fényének 
emeléséhez.

Bacsa Pál

Szeged, SzeNt IStváN tér

Tungsram-Schréder  
Világítási Berendezések Zrt.
2084  Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel.: 26/568-000 
Fax: 26/568-001
E-mail: tus@schreder.hu
www.schreder.hu 
www.kandelaber.com
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A Párizsban készült friss fotón egy ki-
állítás standjánál a fejlesztéspolitikai 
kormánybiztos érzékelhetően békés 
eszmecserét folytat a fideszes Kósa 
Lajos debreceni és a szocialista Ká-
li Sándor miskolci polgármesterrel. 
A polgármesterek úgynevezett pólus-
városok vezetői, márpedig tudni va-
ló, hogy a pólusprogram 12 milliárd 
forintos forráskihelyezéssel, hét régió 
nyolc városában startolt nemrégiben. 
(Elsőként a gazdaságfejlesztési ope-
ratív program keretéből pályázhat-
nak a pólusvárosok önkormányza-
tai innovációs parkok kialakítására. 
A program célja, hogy a magyar gaz-

A fotó valamikor június 6-a és 9-e 
között, az Európai Kutatási és Inno-
vációs Expón (http://www.salon-de-
la-recherche.com) készülhetett, ame-
lyen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(NFÜ), továbbá a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal (NKTH) mel-
lett Magyarországról Budapest, Deb-
recen, Miskolc, Pécs és Szeged pólus-
városok önkormányzatai vettek részt. 
Idén két standunk volt. Az NKTH 
standján a szegedi magyar–francia 
biotechnológiai központ (BayGen) 
és az NKTH által finanszírozott K+F 
nagyprojekteket mutatták be, a pó-
lus-standon pedig az expón képvisel-
tetett öt magyarországi pólusváros és 
az NFÜ innovatív programjait. 

A 48 tagú magyarországi szakmai 
delegációt Bajnai Gordon fejlesz-
téspolitikai kormánybiztos vezette. 
A delegációban az öt magyar pólus-
város önkormányzatai közül Deb-
recent Pajna Zoltán alpolgármester, 
Miskolcot Fedor Vilmos alpolgármes-
ter mellett a polgármesterek is kép-
viselték, Budapest önkormányzata 
Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-he-
lyettest, Pécs önkormányzata Gonda 
Tibor alpolgármestert, Szeged önkor-
mányzata Nagy Sándor alpolgármes-
tert küldte Párizsba. A pólusvárosi 
önkormányzatok delegációiban több 
vezető kutatóintézeti, egyetemi, illet-
ve pólus-szakember vett részt. 

A Francia Gyáriparosok Szövet-
ségnél (MEDEF, http://www.medef.
fr) június 6-án megtartott francia–
magyar munkaebéden mintegy húsz 
francia nagyvállalat, befektető, illetve 
bank vezetői társaságában – a ME-
DEF innovációs és kutatási vezetői-
nek jelenlétében – Bajnai Gordon 
beszélt az Új Magyarország Fejlesz-
tési Tervről és a magyarországi pó-
lusprogramról, az öt pólusváros ve-
zetői pedig legfontosabb fejlesztési 
törekvéseiket ismertették. A magyar 
bemutatkozásokat követő vitában 
a résztvevők a magyar–francia gaz-
dasági kapcsolatok helyzetéről, fej-
lesztéséről, befektetési és kooperációs 
lehetőségekről tanácskoztak. 

Délután a francia gazdasági tárca 
(http://www.minefi.gouv.fr) épülete 
adott otthont a magyar–francia pó-
lus-tanácskozásnak, amelyen magyar 
részről Bajnai Gordon kormánybiz-

daság a tudáson alapuló, magas hoz-
záadott értéket képviselő tevékeny-
ség gazdasága legyen. A pólusváro-
sok önkormányzatai, önkormányzati 
fenntartású szakképző intézményei, 
egyetemei, kutatóintézetei számára 
a horizontális források esetében a jo-
gosultság automatikus, nem pólus-
városok intézményei csak klaszter-
kezdeményezések részeként juthat-
nak horizontális gazdaságfejlesztési 
pénzekhez. A régiós központok ver-
senyeznek majd egymással, és a több 
pénzt azok nyerik el, amelyek a pólus-
program alapvető céljainak megfelelő 
projektre igénylik.)

Nem tudjuk, hogy gyanította-e, avagy sem másnapi miniszteri kine-
vezését Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos június 15-én, 
amikor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél elrendelte a késedelmes kifi-
zetésű projektek tételes vizsgálatát. Azon a napon, amikor sajtótájékoz-
tatón nevezte tarthatatlan állapotnak, hogy az első Nemzeti fejlesztési 
terv nyertes pályázói 30 milliárd forintot nem kaptak meg határidőre, s 

hogy a számlák 78 százaléka több mint 90 napja, csaknem 9 százaléka pedig egy teljes éve 
kifizetetlen. És amikor azt ígérte, hogy az egy évnél régebbi, ki nem fizetet számlák arányát 
június 20-áig 5, július 20-áig pedig egy százalék alá csökkentik, s hogy a 90 napnál régebben 
ki nem fizetett számlák esetében szeptember 15-ére tervezik elérni az egy százalék alatti 
értéket. Kinevezése utáni nyilatkozatában mindenesetre elő dolga volt leszögezni, hogy a 
fejlesztések dolga nem lehet pártpolitikai ügy. Hozzá téve, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felügyelete alá kerül, sietett 
kijelenteni, hogy miniszterként azt a fajta konszenzuskeresést szeretné folytatni, amely a 
fejlesztéspolitikában az elmúlt egy évben már bevált, és amelynek eredményeként hosszú 
távú megállapodások születtek egy nemzeti feladat érdekében. „Helyben nem nagyon le-
het nagy ideológiai vitákat folytatni, abban kell megegyezni, hogyan legyen megoldva az 
iskola, az egészségügy, merre menjen az út, s ebben nem pártpolitikai alapon, hanem a 
helyi közösség érdekében kell megállapodni”, mondotta volt.
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fel jelentős K+F fejlesztésekkel kap-
csolódó bioüzemanyag iparát. Thierry 
Dardart, az IAR főtitkára megjegyez-
te, hogy a szegedi biotechnológiai pó-
lussal, illetve a francia–magyar bio-
technológiai laboratóriummal szí-
vesen kooperálnának, de ahhoz be 
kell azonosítani a tényleges közös 
projekteket. A tanácskozás vitájában 
felmerült egy háromoldalú – Deb-
recennel bővített – együttműködés 
lehetősége is. 

A program harmadik francia elő-
adója a „MOV’EO” (http://www.pole-
moveo.org/) autóipari kutatási és fej-
lesztési pólus munkatársa volt. Ennek 
a pólusnak a sajátossága, hogy három 
szomszédos régióban tevékenykedő 
nagy számú partnere együttesen ösz-
szesen több mint 150 millió euró új 
forrást invesztál a mintegy 60 új kö-
zös, kutatási és fejlesztési projektbe. 

A két interregionális pólussal 
(IAR, MOV’EO) ellentétben, a Pá-
rizsban és környékén összpontosu-
ló információs és kommunikációs 
technológiai (ITC) ipari és K+F po-
tenciál lehetővé tette a „Cap Digital” 
pólus (http://www.capdigital.com) 
létrehozását és sikeres működtetését, 
amelyről a negyedik francia előadó 
számolt be. 

Bajnai Gordon kormánybiztos vá-
lasz-előadásában vázolta a magyar 
pólusfejlesztési törekvések előzmé-
nyeit, jelenlegi állását és az ÚMFT 
által kínált új perspektívát. 

A projektalapú magyar–francia 
póluskooperációkról (például az IAR 
és potenciális partnerei közöttiekről) 
elhangzott, hogy azok továbbfejlesz-
téséhez közös téma- és prioritás meg-
jelölésre, illetve közös pályázati lehe-
tőség megteremtésére van szükség. 

A magyar delegáció június 6-ai 
programja Nikicser László nagykövet 
fogadásán zárult, amelyen részt vett 
a tanácskozásokon képviselt francia 
cégek, illetve versenyképességi pólu-
sok vezetőinek többsége. 

Az Európai Kutatási és Innová-
ciós Expót június 7-én délelőtt más 
országok vezető tisztségviselőinek 
társaságában Valérie Pécresse fran-
cia felsőoktatási és kutatási miniszter 
nyitotta meg. 

A francia póluscégek képviselői-
nek részvételével tartott nyitókerek-

tos, Vass Ilona NKTH-elnök, Nikicser 
László nagykövet, Káli Sándor és Kó-
sa Lajos polgármesterek, a pólusváro-
sok alpolgármesterei, pólus-, illetve 
egyetemi vezetői vettek részt. A csak-
nem négyórás program keretében a 
francia pólusprogram kormányzati 
koordinátorai, illetve francia verseny-
képességi pólusok képviselői mutat-
koztak be. 

Alain Griot, a francia minisztéri-
um vállalati főigazgatósága (DGE) 
versenyképességi pólusok finanszí-
rozásával megbízott vezetője előadá-
sában ismertette a francia pólusend-
szer létrehozását megelőző, több mint 
tízéves szervezési munkát, illetve 
a jelenleg 66 pólusból álló rendszert 
(http://www.competitivite.gouv.fr). 

Victor Davet, a Területfejlesztési 
és Versenyképességi Főigazgatóság 
(DIACT) – a francia versenyképes-
ségi pólusok országos koordináció-
jában fontos szerepű tárcaközi in-
tézmény – munkatársa kifejtette, 
hogyan kapcsolódik az alapvetően 
képzési-kutatási-ipari szinergiákra 
épülő, innovatív projektalapú fran-
cia pólusrendszer a területfejlesztési 
irányelvekhez. 

A program fontos része volt négy 
francia versenyképességi pólus képvi-
selőinek bemutatkozó előadása. 

A Lyon és Grenoble ipari és K+F 
együttműködéseire épülő LyonBio-
pole (http://www.lyonbiopole.org/) 
gyógyszeripari-élettudományi világ-
cég a legsikeresebb francia pólusok 
egyike. Nemzetközi igazgatója, Pier-
re Bélanger kifejtette, hogy a humán 
oltóanyaggyártásban világelső cég 
egyfajta projektgyárnak is tekinthető, 
amelyhez nagyon sok külföldi part-
ner kapcsolódhat, s jelezte, hogy szí-
vesen együttműködnek magyar part-
nerekkel, amennyiben azt a konkrét 
projektek lehetővé teszik. 

A második bemutatkozás a két, ha-
sonló természeti és agrárgazdasági 
adottságú régió, Picardie és Cham-
pagne-Ardennes összefogásával létre-
hozott agrár-ipari-bioenergiai pólus, 
az IAR („Industries et Agro-resso-
urces”, http://www.iar-pole.com/in-
dex02.php) részéről érkezett. Az in-
terregionális pólus a két régióra jel-
lemző, önmagában versenyképtelen 
nagyüzemi növénytermesztésre építi 

asztal-beszélgetésen Bajnai Gordon 
elmondta, hogy Magyarország nem-
zetközileg elismert K+F tevékenysé-
ge a rendszerváltás óta hullámzóan 
alakult, de a közeljövőben jelentős 
javulás várható a ráfordításokban, el-
sősorban EU-források felhasználása 
révén. Hangsúlyozta, hogy az egye-
temek, kutatóközpontok és az inno-
vatív cégek együttműködése a ver-
senyképességi pólusokon ösztönzi 
a fejlesztéseket, s a meglévő kutatá-
sok mellett a piaci igények szerinti 
innovációt segíti. 

A magyar standokat felkereső 
francia miniszter érdeklődött a sze-
gedi közös laboratóriumról, kiemel-
te az Európai Unión belüli bilaterális 
együttműködések jelentőségét, név 
szerint is megemlítve a szegedi fran-
cia–magyar biotechnológiai koope-
rációt és örömmel fogadta el Bajnai 
Gordon meghívását egy magyaror-
szági szakmai látogatásra. 

A pólusvárosok vezetőinek rész-
vételével megtartott sajtótájékoztatón 
a fejlesztési kormánybiztos elmondta, 
hogy az elkövetkező években a ma-
gyar kormány végre kívánja hajta-
ni – részben francia minta szerint – 
az egyetemi nagyvárosok körüli gaz-
dasági növekedési pólusprogramot, 
amelynek alapja a befektetésre kész 
cégek, tudományos műhelyek, egye-
temek és városok szoros, konstruktív 
együttműködése lehet. 

A rendezvény több mint 25 ezer lá-
togatójából több száz érdeklődő kon-
zultált a magyarországi kiállítókkal. 

Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztosként a párizsi expó magyar pólus-
standján Kósa Lajos debreceni, és Káli Sándor miskolci polgármesterrel
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A legújabb uniós program részletes bemutatására is szol-
gáló fórum nyitóelőadását Michael Häupl, a CEMR elnöke 
tartotta, a plenáris üléseket Jeremy Smith főtitkár vezette, 
a testvértelepülés-mozgalom eredményeiről, szerepéről, 
jövőjéről több munkacsoportban is szó esett. A munka-
csoportok egyikében a 18 éves Dicső Martina francia nyel-
ven elhangzott, igen életszerű előadása aratott sikert.

Amiért az általa képviselt szervezet testvértelepülési 
együttműködéséről a rodoszi konferencián beszélhetett, 
azt annak köszönhette, hogy a brüsszeli szervezők az al-
sómocsoládi–máréfalvai együttműködést választották 
a TÖOSZ által írásban ajánlott hat kapcsolat közül. 

A TÖOSZ nemzetközi tikára 2004 októbere óta a CEMR 
testvértelepülési szekciójának magyarországi képviselője. 
(A CEMR testvértelepülési szekciójának jelenleg Ausztria, 
Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Finn-
ország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 

Lengyelország, Lettország, Lit-
vánia, Luxemburg, Magyarország, 

Málta, Nagy-Britannia, Németország, 
Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, 

Spanyolország, Svédország, Szerbia és Szlovákia 
országos önkormányzati szövetségeinek képviselői a tag-
jai, akik az évi két alkalommal megtartott értekezleteiken 
határozzák meg munkájuk prioritásait, a testvértelepü-
lésekre vonatkozó állásfoglalás-tervezetek főbb pontjait. 
Az Európai Bizottság munkatársai velük véleményezte-
tik a pályázati rendszer új kitételeit, illetve ismertetnek 
egyes pályázati lehetőségeket.) Krausz Veronika a szekci-
ós értekezletek egyikén vállalta feladatul, hogy figyelmet 
érdemlő példákat gyűjt a magyarországi testértelepülési 
kapcsolatokról. Ezt megtette, s gyűjteményéből hatot is-
mertetett angol nyelven a brüsszeli illetékesekkel. 

A kiválasztás után a DAGYIÖK az egyik, idegen nyel-
ven jól beszélő tagját bízta meg a rodoszi képviselettel. 
Dicső Martina (aki egyébként Dicső László alsómocso-
ládi polgármester, a TÖOSZ új elnökségi tagjának lánya) 
már azzal is sikert aratott, hogy fejből és franciául adta 
elő a mondandóját. A maga szervezetét mutatta be, s ezt 
azzal kezdte, hogy a Franciaországban gyökerező gyer-
mek- és ifjúsági önkormányzati mozgalom 1995-ben tört 
be Magyarországra, ekkor alakult meg az első demokra-
tikus gyermek- és ifjúsági önkormányzat Türjén, a hozzá 
hasonló alsómocsoládi szervezet 1996 óta működik. 

Előbb azt mondta el, amiért a szervezetük létrejött. 
Hogy tudniillik az alsómocsoládi gyerekek és fiatalok 
problémáira a helyi gyerekek és fiatalok együtt igyekez-
zenek választ találni. Ha önkormányzatba tömörülnek, 

Az Európai Bizottság 2007. május 10-én nyitotta meg hivatalosan – Brüsz-
szelben és Rodoszon – a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra szóló új, Európa 
a polgárokért elnevezésű programot. A rodoszi megnyitás alkalmából az Eu-
rópai Települések és Régiók Tanácsa (Council of European Municipalities and 
Regions = CEMR) által szervezett Testvértelepülési kapcsolatok a jövőért 

(Twinning for Tomorrow’s World) című, háromnapos konferencia központi témája az volt, 
hogy a testvértelepülési együttműködések hogyan járulnak hozzá az európai állampolgárság 
kialakulásához, erősödéséhez. A rendezvény hatszáznál több résztvevője 27 országból érke-
zett, a magyarországi önkormányzatokat és önkormányzati szövetségeket a TÖOSZ dele-
gáltjai képviselték, jelesül Krausz Veronika nemzetközi titkár és Dicső Martina, a Demok-
ratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági ÖnKormányzat (DAGYIÖK) tagja.

Michael Häupl, a CEMR elnöke Dicső Martina, a DAGYIÖK tagja
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a maguk által szervezett programok révén részint köze-
lebb kerülnek egymáshoz, részint lehetőséget teremte-
nek maguknak arra, hogy életük egy korai szakaszában 
megtapasztalják a választás és döntéshozás felelősségét. 
Emellett megtanulják, hogy miképpen kell megvédeniük 
és képviselniük az érdekeiket, s hogy miképpen valósít-
hatják meg az elképzeléseiket. Mivelhogy képviselőiknek 
az alsómocsoládi települési önkormányzat testületi ülé-
sein előterjesztési joguk van. Ez a gyakorlat demokráciára 
nevel, azt elsajátíthatóvá teszi. 

Aztán azt mondta el, hogy a szervezetük kikből áll 
és hogyan működik. 

A DAGYIÖK tagja valamennyi 6–26 év közötti alsó-
mocsoládi fiatal, akik 10 éves koruktól választhatók ve-
zetőkké és választhatnak vezetőket maguk közül. Vezető 
testületük háromtagú, egy polgármester és két képviselő, 
akiket kétévente választanak meg. 

A DAGYIŐK szervezeti működési szabályzata a tiszt-
ségviselők feladatait, kötelességeit írja le, a választási sza-
bályzata pedig a választással kapcsolatos tudnivalókat 
tartalmazza. A helyi gyerekek és fiatalok önkormányzata 
elsősorban a településen fejti ki hatását, de régiós szinten 
is tevékenykedik. 

Dicső Martina a legtöbbet szervezetük romániai kap-
csolatáról beszélt.

Elmondta, hogy a DAGYIÖK testvértelepülési kapcso-
latot keresvén talált rá Máréfalvára, egy romániai, ma-
gyarlakta településre. Kezdeményezésére a két település 
önkormányzata között 2001-ben testvérkapcsolati szerző-
dés jött létre. Egy év múlva a Máréfalvára utazó, huszon-
öt tagú alsómocsoládi delegációnak túlnyomó többsége 
(négyötöd része) ifjakból állt (közülük tízéves volt a leg-
fiatalabb és tizennyolc a legidősebb), mivelhogy mindkét 
település vezetői egyetértettek abban, hogy együttműkö-
désük jövőjét a jövő nemzedéknek kell megalapoznia.

Az utazók szándéka volt a máréfalvai ifjakkal meg-
ismertetni a gyermekek és fiatalok önkormányzati moz-
galmát, s ösztönözni őket hasonló, a maguk társadalmi 
körülményeihez igazított szervezet kialakítására. 

A magyarlakta kistelepülés önkormányzata számá-
ra fontos volt, hogy az alsómocsoládi ifjakban erősítsék 
a tudatos toleranciát és a másság elfogadását, amit a ma-
gyarországi viszonyoktól eltérő gazdasági és társadalmi 
berendezkedésű település fiataljaival közös program tett 
lehetővé. 

A fiatalok Alsómocsoládon is működő önkormányzati 
szervezetének és az önkormányzatiság szerepének ismer-
tetése után a vendégek a máréfalvai ifjakkal együtt cso-
portosították – brain storming* technikával – a maguk 
korosztályának tevékenységi körébe sorolható feladato-
kat (például kirándulások, vetélkedők, sportprogramok 
szervezését, kuturális rendevények, környezetvédő akci-
ók lebonyolítását, érdekérvényesítést célzó műveleteket). 
Ezt követően az általuk fontosnak tartott négy feladat 
részleteit kiscsoportokra oszolva dolgozták ki, s állították 

össze egy-egy rendezvény, illetve akció megvalósítási ter-
vét, a dátumok, a helyek, a felelősök megjelölésével. A kis-
csoportok ismertették a többiekkel a maguk programjait, 
amelyek egyikét később közösen valósították meg: együtt 
kirándultak a helyi patakhoz. 

Tehát nemcsak egy ifjúsági szervezet működési elvei-
vel ismerkedhettek a máréfalvaiak, hanem ki is próbál-
ták azok gyakorlati alkalmazását az együtt töltött egy hét 
alatt. A programot közös értékelés zárta. Az értékelés sze-
rint az minden szempontból sikeresnek bizonyult. 

A hét végére eltűntek a határok, együttgondolkodó, 
együttműködni képes kis csapat épült a máréfalvai és 
alsómocsoládi fiatalokból, akik megismerkedtek az alap-
vető projekttervező technikákkal, egy kidolgozott projekt 
megvalósítása során pedig a projektciklus-menedzsment 
alapjaival. 

Magyarországi mintára Erdélyben egy, addig ott kevés-
sé ismert ifjúsági szervezeti forma kelt életre. 

A testvérkapcsolat továbbra is él, minden évben egy ki-
sebb-nagyobb csoport érkezik Máréfalváról Alsómocso-
ládra, vagy utazik Alsómocsoládról Máréfalvára.

Az együttműködési lehetőségek a két település számá-
ra tovább bővültek, mivel Magyarország 2004 májusá-
tól, Románia pedig 2007. január 1-jétől tagja az Európai 
Uniónak, ezáltal mindkét ország megnyílt, s megnyíltak 
a határok is. A két település önkormányzata a továbbiak-
ban turisztikai, illetve LEADER-pályázati együttműkö-
dést tervez.

Dicső Martina előadása a munkacsoport francia veze-
tője szerint azért is volt élmény a mintegy száz résztvevő 
számára, mert egy testvérkapcsolat kialakulásáról annak 
egyik kialakítója beszélt.

Más munkacsoportokban a kulturális sokszínűségről, 
a fenntartható, dinamikus és szociális Európáról, annak 
kihívásairól, a fejlődő országok megsegítéséről, a mediter-
rán térségi együttműködésről és még sok minden másról 
folyt eszmecsere.

A háromnapos konferenciát záró plenáris ülésen a hat-
száznál több részvevő közös nyilatkozatot alkotott. (A nyi-
latkozatot Krausz Veronika fordítása alapján némileg rö-
vidítve a következő oldalon ismertetjük.) 

A rendezvényt testvértelepülési kiállítás és vásár egé-
szítette ki. 

*Brain storming, magyarul öteltbörze: az alkotó szellemi munkát végző csoportok hatékony-
ságát növelő módszer. Célja, hogy minél több jó ötlet szülessen, úgy, hogy a csoporton belül 
a résztvevők személyiségétől függetlenül jó együttműködés alakuljon ki.

Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára és Dicső Martina, a Demokratikus 
Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági ÖnKormányzat tagja Rodosz szigetén
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Ötven évvel ezelőtt, a Római Szerződéssel, a kormányfők és állam-
fők lefektették az európai béke, demokrácia és jóllét alapjait. Ezt 
megelőzően polgármesterek utasították el a háborúk elkerülhetet-
lenségének gondolatát és saját közigazgatási szintjükön kívántak 
tenni az európai megbékélésért. A testvértelepülési mozgalom az 
európai identitás és a népek közötti megértés kialakulásához kí-
vánt hozzájárulni. A testvértelepülési mozgalomnak jelentős szere-
pe volt az európai fejlődés, növekedés minden állomásánál. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy az Európai Települések és Régiók Tanácsával 
együtt e folyamat részesei lehettünk. 

Ma harmincezernél több testvértelepülési kapcsolat fűzi ösz-
sze az európai helyi önkormányzatokat, amiért is ez a mozgalom 
kontinensünk jelenleg létező legnagyobb, polgárokat összekötő 
hálózata. 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság örömmel ismerte 
el a testvértelepülési mozgalmat, és hozzájárult a fejlődéséhez a szá-
mára jutatott közösségi támogatás formájában, illetve a jelenlegi új, 
Európa a polgárokért programmal. Kiemeljük ez utóbbi hozzájárulás 
nélkülözhetetlen voltát.

Most, amikor Európa és a világ mély krízisen megy keresztül, 
amely krízis az államok és polgárainak kapcsolati problémáiban, 
és részben a globalizáció negatív hatásai által okozott identitás-
zavarban mutatkozik meg, a fundamentalizmus és nacionalizmus 
újraéledésének kockázata mindennél erősebb.

Ezen jelenségekkel szemben nagy energiákkal kell küzdenünk. 
Az Európai Uniónak hozzá kell járulnia az emberek és a civilizáci-
ók közötti békés találkozók segítéséhez. 

Ennek megfelelően szeretnénk, hogy az Európai Uniónak az eu-
rópai polgárok által egyértelműen érzékelhető és elfogadható nem-
zetközi szerepe és identitása legyen.

Mi, a helyi és regionális képviselők és a testvértelepülési mozga-
lom aktivistái a Testvértelepülési kapcsolatok a jövőért elnevezésű, 
2007. május 10–12-én tartott rodoszi konferencia résztvevőiként
 megerősítjük azon meggyőződésünket, hogy a testvértelepülé-
si mozgalom vitalitása és ereje elősegíti a polgárok bevonását köz-
vetlen cserékbe, és ennek megfelelően Európát egy humán dimen-
zióval látja el;
 újra hangsúlyt helyezünk azon elkötelezettségünkre, hogy a test-
vértelepülési kapcsolatok eszközként szolgálnak polgáraink bevo-
nására, és tükrözik sokszínűségüket, kultúrájukat;
 hangsúlyozzuk, hogy a testvértelepülési kapcsolatoknak kü-
lönleges szerepük van az EU-tagjelölt országok, például a dél-ke-
let európai térség országai, valamint az unióval határos országok 
esetében;
 meggyőződésünk, hogy a testvértelepülési kapcsolatok hida-
kat építhetnek a mediterrán térség városai és települései között, 
a megbékélés eszközeiként szolgálhatnak a régióban, ösztönzik 
azon polgárok aktív részvételét, akik eredetileg ebből a térségből 
származnak, de ma már esetleg más európai városokban, telepü-
léseken élnek; 

 megerősítjük, hogy a testvértelepülési kapcsolatok hozzájárul-
nak a fejlődő országokkal való együttműködéshez, segítik a Millen-
niumi Fejlesztési Célkitűzések elérését, tágabb értelemben, a glo-
balizáció korában összehozzák a különböző országok, kultúrák 
polgárait;
 megerősítjük a testvértelepülési mozgalom politikai dimenzi-
óját, amint azt az eddigi testvértelepülési kongresszusokon (Bor-
deaux, 1987; Ferrara, 1999; Antwerpen, 2002) már kifejezésre ju-
tattuk, továbbá elkötelezettségünket egy, a CEMR alapszabályának 
megfelelő, erősebb Európai Unió iránt, amely átlátható és közelebb 
van a polgáraihoz. 

A testvértelepülési kapcsolatok lehetővé teszik a lakosok szá-
mára, hogy találkozzanak és tanuljanak egymástól, hogy egymás 
sokszínűségével gazdagodjanak. Ezek a kapcsolatok hozzájárulnak 
a nyitottság és a kreativitás képességeinek növelése révén a közös 
identitás és hovatartozás érzésének megerősítéséhez, valamint a de-
mokrácián, szabadságon, tolerancián, szolidaritáson, igazságossá-
gon, és a párbeszédre való nyitottságon alapuló európai polgárság 
gondolatának fejlesztéséhez.

Ezen okokból szeretnénk megerősíteni az Európai Parlament, 
az Európai Bizottság és az Európa Tanács Helyi és Regionális Ön-
kormányzati Kongresszusa számára közös elkötelezettségünket 
a testvértelepülési mozgalom folytatása iránt. Hangsúlyozzuk az Eu-
rópai Unió programozási és pénzügyi elkötelezettségének értékét. 
Fontosnak tartjuk az összes önkormányzattípus részvételét az Eu-
rópa a polgárokért programban, hogy a testvértelepülési kapcsola-
taikkal, tevékenységeikkel támogathassak azt.

Ebből a célból felkérjük az Európai Önkormányzatok és Régi-
ók Tanácsát, hogy a helyi önkormányzatok és az európai intéz-
mények közötti összekötőként fejlesszen ki gyakorlati eszközöket 
a testvértelepülési mozgalom támogatására és működjön együtt 
az önkormányzatok és régiók összes hálózatával a béke ösztönzé-
se érdekében.

Mindenekelőtt tehát elkötelezzük magunkat az európai polgárok 
közötti, földrajzi és kulturális határokat átívelő, a mindannyiunkat 
érintő és közös megoldást kívánó, az Európai Unióra vonatkozó té-
mák közös megvitatását segítő munkára, hogy a testvértelepülési 
mozgalom a kihívásokról szóló párbeszédeknek és egyeztetéseknek 
helyt adó hálózatként tovább fejlődhessen. 

A 2009. évi európai parlamenti választások előtt a testvérte-
lepülési kapcsolatok segíthetik az Európai Unió alapelveivel, in-
tézményeivel, az európai polgárság alapvető jogaival kapcsolatos 
szerződés elfogadására irányuló párbeszédeket és az egyeztetések 
elmélyítését. 

Még egyszer hangsúlyozzuk elkötelezettségünket a testvértelepü-
lési mozgalom alapkoncepciója iránt, kifejezzük azon szándékunkat, 
hogy szeretnénk, ha a testvértelepülési mozgalom sikeresen alkal-
mazkodna a XXI. század valóságához. Hűek maradunk az alapító 
célunkhoz, amely nem más, mint egy közös értékeken alapuló, erő-
sebb Európa, egy jobb világ építése annak polgárai számára. 

a teStvértelePÜléSI MozgaloM 
rodoSzI koNFereNcIáJa 

réSztvevÕINek NYIlatkozatáBÓl
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Az Európai Bizottság Európa a polgárokért elnevezésű programjának keretében megvaló-
suló testvértelepülési találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő önkormányzatok pol-
gárait, lehetőséget kínálva arra, hogy erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki 
közöttük. Ezeknek a találkozóknak fontos összetevői az európai integráció iránti elkötele-
zettség (az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az Euró-

pai Unió demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, 
helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérte-
lepülések között); a résztvevők között szövődő barátság (személyes kapcsolatok kialakulása a testvértelepü-
lések lakói között, egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös 
kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással); az aktív részvétel (helyi közösség bevonása 
a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők közös szerepvállalása a műhelyfoglalkozásokban, 
kulturális előadásokban, sporteseményekben és más rendezvényekben). 

A program Aktív polgárokat Európának el-
nevezésű első akciója idén januárban kez-
dődött (a 2007. május 31. és július 31. közötti 
projektek nyerteseinek listája a TÖOSZ hon-
lapján megtekinthető). Az akció keretében 
testvértelepülések polgárainak találkozóira, 
valamint testvértelepülések tematikus háló-
zatának alakítására (konferenciákra és mun-
kacsoport-ülésekre) lehet pályázatot benyúj-
tani. A beadási határidő a 2008. január 1. 
és március 31. között kezdődő találkozók 
esetében 2007. szeptember 1.; a 2008. ápri-
lis 1. és május 31. között kezdődő találkozók 
esetében 2007. december 1. A hálózatalakítás 
2008. április 1. és 2009. március 31. közötti 
időszakban rendezendő fórumaival ugyan-
csak idén december elsejéig lehet pályázni. 
(További határidők 2013-ig az Európa a pol-
gárokért című útmutatóban: polgári találko-
zók 36–37.; tematikus hálózat 47–48. oldal.)

A polgári találkozókra testvérvárosi kap-
csolattal rendelkező önkormányzatok, vagy 
ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi 
egyesületei, bizottságai pályázhatnak. Fon-
tos feltétel, hogy a pályázatot annak az ön-
kormányzatnak (illetve jogi személyiségű 
egyesületének, bizottságának) kell benyúj-
tania, amelynek települése a találkozó hely-
színe lesz. 

A találkozókat létező vagy hivatalosan 
előkészítés alatt álló testvértelepülési kap-
csolatok keretében lehet megvalósítani, két 
vagy több ország helyi önkormányzatainak 
részvételével, s az országok egyikének az Eu-
rópai Unió 27 tagállamának kell lennie.

Egyazon település önkormányzata egy 
naptári évben egynél több találkozó szer-
vezésére nem kaphat támogatást. 

Kétoldalú találkozó esetén a meghívott 
önkormányzatot legalább tíz résztvevőnek, 
többoldalú találkozó esetén a meghívott ön-
kormányzatokat legalább öt résztvevőnek 
kell képviselnie. Nem támogatható az a ren-
dezvény, amelyen a résztvevő csoportok tag-
jainak több mint a fele helyi választott kép-
viselő vagy önkormányzati munkatárs. 

A támogatható találkozók időtartama 
legfeljebb 21 nap lehet.

Tematikus hálózatok alakítását célzó 
projektekkel regionális önkormányzatok 
és a helyi önkormányzatok szövetségei is 
pályázhatnak.

A pályázónak legalább húsz résztvevőt, 
legalább három más országbeli önkormány-
zat (vagy önkormányzati szövetség) képvi-
seletében kell vendégül látnia, a meghívott 
szervezetek egyikének uniós tagországból 
kell származnia, s az érkező vendégek leg-
alább negyedének más ország állampolgárá-
nak kell lennie. A pályázó egyetlen konfe-
renciát, munkacsoportülést is szervezhet, de 
egyazon pályázati időszakban legfeljebb két 
fórumot, amelyeknek legalább egy, de leg-
feljebb három napig kell tartaniuk. 

A megítélhető támogatás mértéke projek-
tenként legfeljebb 20 ezer euró. 

(A pályázati útmutató hivatalos magyar 
nyelvű fordításához a TÖOSZ elkészítette 
a pályázati űrlapok nem hivatalos, tájékoz-
tató jellegű magyar nyelvű fordítását. Mind-

emellett a honlapján elérhetőek a különféle 
űrlapok, adatlapok, jelenléti ívek hivatalos 
angol nyelvű formátumban, és nem hivata-
los magyar nyelvű fordításban is.) 

A 2007. szeptember 1-jéig és december 
1-jéig benyújtható pályázatokat a brüsszeli 
székhelyű Oktatási, Audiovizuális és Kultu-
rális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli. 
(A szervezet elérhetősége: Education, Au-
diovisual & Culture Executive Agency; Rue 
Colonel Bourg, 135-139; B-1140 Bruxelles. 
Telefon:+32 (0) 2 299 11 11. E-mail: eacea-
info@ec.europa.eu. Internet: http://eacea.
ec.europa.eu) 

Ennek a tavalyi év eleje óta működő szer-
vezetnek a feladata az oktatás és képzés, 
az aktív polgári szerepvállalás, az ifjúság, 
az audiovizuális politika, valamint a kul-
túra közösségi finanszírozású programjai 
egyes részelemeinek szervezése, irányítása. 
Ez lehetővé teszi, hogy a programok ked-
vezményezettjei teljes körű szolgáltatásban 
részesüljenek.

Bár az ügynökség önálló jogi személyiség-
gel bír, jelentési kötelezettséggel tartozik az 
Európai Bizottság két főigazgatóságának: a 
programozás, az értékelés és a szakpolitikai 
döntéshozatal továbbra is az Oktatásügyi 
és Kulturális Főigazgatóság, valamint az 
Információstársadalmi és Médiaügyi Fő-
igazgatóság feladata. 

Az EACEA többek közt pályázati felhí-
vásokat tesz közzé, kiválasztja a legmegfele-
lőbb projekteket, valamint aláírja a projekt-
megállapodásokat. 

EURÓPA A POLGÁROKÉRT
táMogatHatÓ teStvértelePÜléSI találkozÓk
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Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának 
(továbbiakban az újonnan legitimált rövid nevén: Kongresszus) 2007. má-
jus 30. és június 1. között Strasbourgban tartott 14. plenáris ülésén 47 ország 
képviseltette magát. A magyar delegációt Borbély István, Polgárdi polgár-
mestere (a Kongresszus bureu-jának alelnöke) vezette, tagjai voltak Horváth 

Gézáné, Magyarmecske polgármestere, Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, dr. Illés 
György, Pilisszentlászló polgármestere, dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés elnöke, Szűcs Erika, Miskolc alpolgármestere és Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzet-
közi, egyszersmind a magyar delegáció titkára.

a regionális demokrácia 
új európai dokumentuma

kéSzÜlÕBeN

Az egyik legnagyobb érdeklődéssel 
kísért vitatéma a regionális önkor-
mányzatokról szóló charta megalko-
tásának újabb kísérlete volt. A Kong-
resszus 1997-ben már elfogadott egy 
Regionális Önkormányzatok Európai 
Chartája elnevezésű dokumentumot, 
amit azonban a helyi és regionális ön-
kormányzatokért felelős miniszterek 
két alkalommal is elutasítottak; 2002. 
június 27–28-án Helsinkiben, és 2005. 
február 24–25-én Budapesten. 

A Régiók Kamarája – Jean-Claude 
Van Cauwenberge vezetésével – tavaly 
óta dolgozik egy, a Regionális Demok-
rácia Európai Chartája elnevezésű, új 
dokumentumon, amelyet a Kongresz-
szus 2008 tavaszán, a plenáris ülésén 
tárgyal majd, és ezt követően kerül 
a miniszterek elé. Az új szöveg figye-
lembe veszi az elmúlt évek visszafor-
díthatatlan fejlődési folyamatát, amit 
régiós jelenségnek is hívnak. 

Unió gyakorlata is őket erősíti a ha-
táron átívelő együttműködések egyre 
növekvő támogatásával). A jelentés 
körvonalazván a tagállamok korábbi, 
a ’97-es folyamatot megfékező fenn-
tartásait, megjelöli a regionális charta 
megszületéséhez szükséges megoldás 
módját, hogy tudniillik új, innova-
tív szemléletmódot kell a folyamat-
ban elsajátítani és gyakorolni. Vagyis 
az új jogintézmények létrehozásakor 
a regionális demokrácia rendszerében 
fontos a lojalitás elvét érvényesíteni, 
ugyanúgy, mint az állam területi in-
tegritásának tiszteletét, a jó kormány-
zás elvét, az állampolgári részvételt, 
és a bizalom helyreállítását a helyi 
önkormányzatok iránt. Az így kelet-
kezett charta-tervezet ezekre a fő el-
vekre koncentrál. 

A javaslat szerint indokolt egy ala-
posabban kimunkált tervezetet aján-
lás szinten eljuttatni a Miniszteri Bi-

A Kongresszus a mostani plená-
ris ülésén elfogadta a jelentést, amely 
a regionalizációval foglalkozó cso-
portja munkájának eredménye, 
és amely bemutatja azokat a politi-
kai megfontolásokat, amelyek arra 
ösztönözték a résztvevőket, hogy új-
ra tárgyaljanak a regionalizációval 
kapcsolatos jogi intézményrendsze-
rekről (annak ellenére, hogy kétszer 
elutasították ebben a témában vég-
zett korábbi munkájuk eredményét). 
A jelentés elemzi az európai regiona-
lizációs folyamatokat, kiemelve a na-
gyobb regionalizáció hozzáadott érté-
két. Tíz évvel ezelőtt az államok tar-
tottak attól, hogy túlzott erőt és ha-
talmat kapnak a régiók. Mára ezek-
ben az államokban is kiderült, hogy 
a régiók képesek a települések közöt-
ti feszültséget oldani, képesek új és 
hatékony válaszokat adni a modern 
kor kihívásaira (emellett az Európai 
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zottsághoz és a 2008. évi plenáris ülés-
re. Addig pedig további konzultáció-
kat kell folytatni a Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Irányító Bizottsága 
(CDLR) képviselőivel, a parlamenti 
közgyűléssel, a Régiók Bizottságával, 
és a régiók olyan kormányközi szer-
vezeteivel, mint amilyen az Európai 
Régiók Gyűlése (AER), az Európai 
Önkormányzatok és Régiók Tanácsa 
(CEMR), a Végrehajtóhatalmi hatás-
körű régiók (RegLeg) fóruma.

A charta tervezetének címébe a re-
gionális önkormányzatok helyett a re-
gionális demokrácia elnevezés került, 
nem véletlenül. Az eddigi, a jogok ki-
fejtésére koncentráló tervezetekhez 
képest az újban a kötelezettségek is 
dominálnak. 

A helyi önkormányzatok chartájá-
hoz hasonlóan a mostani tervezetébe 
is bekerülne egy kötelező és egy op-
cionális lista a régiók működéséről, 
hatásköreiknek kereteiről, alkalmat 
nyújtva a csatlakozó államnak, hogy 
válogasson azok közül. 

A charta elfogadására azért van 
nagy szükség Van Cauwenberge sze-
rint, mert a politika számos alkalom-
mal bizonyította, hogy olyan, mint 

egy örökké mozgó inga, ugyan most 
a regionalizáció és decentralizáció 
irányába hat, de kilendülhet még 
a túlzott centralizáció irányába is, 
márpedig ezzel szemben védekezni 
kell éppenséggel egy ilyen chartához 
való csatlakozással. 

Európa különböző országaiban 
és az Európa Tanács 47 tagállamá-
ban különfélék a régiók. Nagyon erő-
sek Belgiumban vagy például Spa-
nyolországban, de Németországban 
és Ausztriában is pénzügyileg füg-
getlen szervezetrendszerrel rendel-
keznek. 

Vannak azonban olyan országok 
is, amelyekben csak most kezdődött a 
regionalizáció folyamata. Az új, a re-
gionális demokráciáról szóló char-
ta célja egy olyan közös elképzelés 
megfogalmazása, amely egy irányba 
segítené előrehaladni Európa intéz-
ményeit, továbbá az Európai Unión 
kívüli országokhoz vezető hidak épí-
tését is bátorítaná. 

A charta majdani négy fejezete kö-
zül az első a regionális demokrácia 19 
kötelező érvényű alapelvét határoz-
ná meg, beleértve a szubszidaritást, 
az állampolgári részvételt, az állam 

területi integritásának tiszteletben 
tartását, valamint a regionális önkor-
mányzatok alapítását és jogát az ön-
álló és független működésre. A má-
sodik és a harmadik fejezet fogja 
tartalmazni a kötelező és opcionális 
részeket, amelyekből az államok sa-
ját regionális felépítésüknek megfe-
lelően válogathatnak és ezek alapján 
fejleszthetik régióikat. A negyedik fe-
jezet pedig azokat az intézkedéseket 
foglalja magában, amelyeket a nem-
zetközi egyezményeknek tartalmaz-
niuk kell. 

A frakcióüléseken és a bizottsá-
gi üléseken a charta további sorsá-
ról is folyt vita. A vitázók dilemmá-
ja az volt, hogy a tagállamok önkor-
mányzatokért felelős minisztereinek 
2007 őszi, valenciai értekezletén ér-
demes-e kockáztatni egy újabb eluta-
sítást, amely évekkel hosszabbítaná 
meg a regionalizáció folyamatát. 

A magyar delegáció vezetője, Bor-
bély István, a viták során a tovább-
lépés elengedhetetlen feltételének 
tartotta, hogy minden tagállam kor-
mányzati politikusai világosan fogal-
mazzák meg a regionális chartával 
kapcsolatos álláspontjukat.
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A KÖEF az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium (ÖTM) márványaulá-
jában, immár hagyományosan a sajtó nyil-
vánossága előtt ülésezett. 

A kormányzati oldalon dr. Lamperth Mó-
nika, önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter, úgy is mint a KÖEF elnöke, dr. Új-
helyi István, ÖTM államtitkára, a KÖEF 
alelnöke mellett az egyes tárcák államtit-
károkkal, illetve főosztályvezetőkkel képvi-
seltették magukat; az önkormányzati oldalt 
dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, a KÖEF 
soros társelnöke és a szövetségi elnökök kép-
viselték (az MJVSZ kivételével, mivel nem 
Kósa Lajos elnök, hanem dr. Gyimesi Endre 
alelnök vett részt a fórumon). 

A napirendi tárgysorozat elfogadását 
követően elsőként a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény módosításáról Csizmár Gábor 
SZMM-államtitkár vitaindítóját követően 
tárgyaltak a felek. Az önkormányzati oldal 
képviselői a tervezett beterjesztést időszerű-
nek tartották, egyszersmind kezdeményez-
ték a törvény egységes szerkezetben történő 
módosítását, kezdeményezésükkel az előter-
jesztő egyetértett. 

Az önkormányzati oldal megállapodása 
alapján az MJVSZ képviselője foglalta ösz-
sze részletesen az önkormányzati álláspon-
tot, amelynek meghatározó eleme volt, hogy 
a változásokhoz különösen fontos tisztázni 
a finanszírozási szempontokat.

Az önkormányzati oldal korábbi kezdemé-
nyezése alapján dr. Kovács Attila, az Egész-
ségügyi Minisztérium államtitkára adott át-
fogó, kritikus tájékoztatást az egészségügyi 
reformról. Az államtitkári prezentáció sze-
rint a kórházi átalakítás által kiváltott negatív 

észrevételek a járóbeteg-szakellátás hiányos-
ságaiban gyökereznek. Az önkormányzati 
oldal képviselői a betegellátás különféle fo-
gyatékosságaira hívták fel a figyelmet. Mivel 
önkormányzati megfontolások alapozták 
meg mondandójukat, dr. Lamperth Mónika, 
a KÖEF elnökeként ok nélkül figyelmeztette 
őket, hogy hanyagolják pártpolitikai szem-
pontokat.

A miniszter ez után Az önkormányzatok 
fejlesztési lehetőségei 2007–2013. években, 
és az önkormányzati önerő kérdése cím-
mel tartott előadást, bemutatván az önkor-
mányzati szféra költségvetési helyzetét, hi-
tel- és adósságállományát, kitérvén az ön-
kormányzati szférának az uniós források-
ból való, becsült részesedésére is. Úgy vélte, 
hogy az önkormányzatok a regionális opera-
tív programok 70, az ágazati operatív prog-
ramok 26 százalékát, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programnak pedig csupán 
a 12 százalékát fogják felhasználni, vagy-
is a teljes hétéves uniós pályázati pénznek 
mindösszesen 32 százalékára pályázhatnak 
majd. A miniszter asszony az önkormány-
zati önrész kérdéséről szólva elmondta, hogy 
a kormányzat az állami önrészt nem kívánja 
15 százalék fölé emelni, s ezen belül az ön-
kormányzati hozzájárulás mértékét még ala-
csonyabbra tervezik, hogy a pénzek elérhe-
tőek és a felesztések megvalósíthatóak le-
gyenek. (A miniszteri prezentáció a TÖOSZ 
honlapján – www.toosz.hu – teljes egészében 
olvasható.)

A fejlesztési témához hozzászólt dr. Kol-
ber István, a Fejlesztéspolitikai Irányító Tes-
tület területfejlesztésért felelős tagja, a Mi-
niszterelnöki Hivatal államtitkára, aki el-
mondta, hogy milyen ütemezésben várható 

a pályázatok kiírása és milyen változások 
lehetnek a pályázati rendszerben. Lex Zol-
tán, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezér-
igazgató-helyettese az MFB Sikeres Magyar-
országért elnevezésű önkormányzati infra-
struktúrafejlesztési hitelprogramról adott 
tájékoztatatást. A fejlesztési blokk vitatémája 
volt az önkormányzatok és jogi személyisé-
gű társulásaik európai uniós fejlesztési pá-
lyázatai saját forrás kiegészítése a 2007. évi 
támogatásának rendjéről szóló ÖTM-ren-
delet tervezete. Az önkormányzati szövetsé-
gek – a KÖEF ülését megelőzően kialakított 
álláspontjuk szerint – fontosnak tartván 
az elmaradott térségek felzárkóztatását, ki-
fogásolták, hogy a tervezet csak a hátrányos 
helyzetű településeket veszi számításba, ki-
hagyván jelentős számú olyan települést, 
amelyek szintén rászorulnának a fejlesz-
tésekre. Ennek megfelelően – és annak ér-
dekében, hogy forráshiány miatt egyetlen 
olyan önkormányzati projekt se maradjon 
el, amely fenntartható fejlesztést valósítana 
meg – javasolták, hogy a jogosultak körét 
objektív mutatók figyelembevételével bő-
vítsék ki. Javasolták továbbá, hogy 2008-tól 
„felülről nyitott” legyen ismét a támogatási 
keret és megmaradjon az eddig alkalmazott 
ígérvényi rendszer. 

A felvetésekre a miniszter asszony be-
jelentette, hogy az önrész szabályozásának 
céljából az ÖTM – a PM, a KVM, az NFÜ és 
az MFB szakembereinek részvételével – tár-
caközi bizottságot hoz létre, ám annak le-

Az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek együttműködésének szükségessé-
géről lapunk előző számának hasábjain Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára Érdekféltő egy-
ségleső címmel értekezett, kifejtvén, hogy a Kormány–Önkormányzatok  Egyeztető Fóru-
mának (KÖEF) ülésein az önkormányzati oldal nem elég markánsan, s kevéssé hatékonyan 
képviseli megbízóinak érdekeit. A fórum legutóbbi, 2007. június 5-ei ülésén a történések nem 

igazolták, de nem is cáfolták ezt a véleményt.

előtt
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hetőségét, hogy ebbe a tárcaközi bizottság-
ba az önkormányzati oldal felhasználóként 
egy szakértőt delegálhasson, elvetette. Azt 
mondta, hogy az önkormányzati oldalnak 
a nulladik változat kialakítását követően 
lesz módja véleményezésre. 

A legkiélezettebb vitára meglepő módon a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény módosításának tervezete adott okot. 
Az önkormányzati oldal ugyanis előzetesen 
és egységesen úgy foglalt állást, hogy a kor-
mánnyal együtt a hatóságok kiszámítható, 
stabil működését garantáló törvényi sza-
bályozásban érdekelt, s emiatt a tervezett 
módosítást a jogbiztonság szempontjából 
korainak tartotta. Az önkormányzati oldal 
megállapodásának megfelelően a TÖOSZ 
képviselője, dr. Zongor Gábor főtitkár in-
dokolta meg, hogy a Ket. módosítására irá-
nyuló kormányjavaslatnak a parlament elé 
terjesztését miért kellene elhalasztani. El-
mondta, hogy a tervezet mintegy hetven 
paragrafusát módosítaná a 2005. novem-
ber 1-jén hatályba lépett törvénynek, ami 
azt jelzi, hogy a formai és technikai jellegű 
módosításokon túl is igény van a Ket. ha-
tályosulásának átfogó vizsgálatára. Ennek 
a vizsgálatnak az e-közigazgatás alkalma-
zásának tapasztalataira is ki kell terjednie. 
A Ket. alkalmazásának tapasztalatait pe-
dig szélesebb körben szükséges összesíteni, 
mert kiérleltebbek és hosszabb távon alkal-
mazható szabályozásra van szükség. Fontos 
ugyanis, hogy a Ket. vívmányai erősödje-
nek, és továbbra is ügyfélcentrikus marad-
jon a szabályozás.

A vitában más önkormányzati szövetsé-
gek képviselői további érveket fogalmaztak 
meg annak alátámasztására, hogy a terve-
zett módosítás miért nem aktuális.

A miniszter asszony mindezt úgy sum-
mázta, hogy az önkormányzati szövetségek 
tárgyalásra alkalmatlannak tartják a terve-
zetet, s megindokolta, hogy ezzel a minősí-
téssel miért nem ért egyet. 

Az önkormányzati oldal szóvivőjeként 
dr. Zongor Gábor hangsúlyozta, hogy a be-
terjesztett törvénymódosítás szakmailag 
megfelelő, vagyis nem arról van szó, hogy 
tárgyalásra alkalmatlan az előterjesztés, ha-
nem arról, hogy még nem aktuális a Ket. 
módosítása, mivel további módosítási igé-
nyek fogalmazódtak meg.

Noha ebben a témában közös álláspont 
nem született, a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény módosítására 

irányuló tervezet javaslatként a parlament 
elé kerül. 

Az előre meghatározott napirendi pon-
tok tárgyalását követően a KÖEF döntött, 
hogy a következő félévben tárgyalja a kö-
zösségi közlekedés támogatási rendszeré-
ről és átfogóan megvizsgálja a kistérségek 
tevékenységét. 

Végezetül a Nemzeti Vágta elnevezésű 
rendezvény programját ismertette a jelen-
levőkkel Geszti Péter ötletgazda és dr. Tamás 
István főszervező, a Nemzetközi Üzleti Főis-
kola (IBS) rektora. A 2007. szeptember 22-én 
Budapesten, a Hősök terén megrendezendő 
eseménysort – a hozzá kapcsolódó városok 
faluja fesztivállal egyetemben – már enge-
délyezte a fővárosi önkormányzat. A KÖEF 
önkormányzati oldalán ülők csak azt ne-
hezményezték, hogy miközben a szervezők 
a nemzeti egység egyik lehetséges megnyil-
vánulásának tekintik a majdani produkciót, 
csakis a városok pályázatait várják, mintha 
bizony községek nem lennének ebben az or-
szágban. Amikor a rendezvény ismertetői 
megértették a probléma lényegét, felvetették, 
hogy a községek esetleg kistérségenként in-
díthatnának lovat és lovast.

A kistérségi lovat, mint lehetséges meg-
oldást azonban még a KÖEF elnöke se tudta 
elképzelni. A városok faluja fesztiválja tehát 
meglesz ugyan a fővárosban, de szinte bi-

zonyosan nem lesz ez a rendezvény a falvak 
fővárosi fesztiválja.

A KÖEF legutóbbi ülése egészében jól 
érzékeltette, hogy annak menete sokkal 
inkább függ a kormányzati, mint az ön-
kormányzati oldaltól. Ezért van nagy je-
lentősége a TÖOSZ elnöke, Molnár Gyula 
kezdeményezésének, amelynek értelmében 
mielőbb tisztázni kellene az országos ön-
kormányzati érdekképviseleti szövetségek 
együttműködésének formáit, fellelni annak 
módját, hogy miképpen lehetne megoszta-
ni a munkát egymás között, az eddigieknél 
lényegesen hatékonyabb érdekérvényesítés 
érdekében. (A szövetségi vezetők erről is 
tárgyalnak július 3-án.) 

A KÖEF ülésének résztvevői közül keve-
sen gondolták, hogy ez lesz az utolsó fórum, 
amelyen az elnöki tisztséget dr. Lamperth 
Mónika, mint önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter tölti be. Később vált is-
mertté, hogy a tárca vezetését Bajnai Gordon 
veszi át, s az NFÜ is a minisztérium irá-
nyítása alá kerül, s ezáltal a területpolitika 
és térségfejlesztés régóta várt integrációja 
megtörténik. Remélhetően önkormányza-
tok fejlesztési tevékenysége is felértékelődik. 
Az önkormányzati szféra számára ezért for-
dulópont lehet a változás, s talán jó irányba 
fordul az önkormányzatiság szekere. 

Sólyom Z.

Egy 2002-es fővárosi rendelet 
a Hősök tere méltóságának meg-
őrzése érdekében jelentősen kor-
látozza az ott tartható rendez-
vények körét. A főpolgármester 
azért kérte a vágta támogatá-
sát, mert az szerinte a turizmust 
élénkítheti. A közgyűlés vita 
után a rendeletileg tiltott, két-
ségkívül üzleti jellegű nagyvál-
lalkozást protokolláris rendez-
vénynek minősítve engedélyezte 
azt. Szeptember 22-én, a pákoz-
di csata emléknapján a látvány-
tervek tanúsága szerint a Hősök 
terét övező gyűrű lóversenypá-
lya lesz, a futamok pedig abban 
különböznek majd egy galopp-
verseny futamaitól, hogy a lova-
sok huszármezben ülik meg a lo-
vakat. Az egyes futamokban in-
dulók közül az időeredményük 
alapján választják ki majd a leg-
gyorsabb húszat, ők két közép-
futamban igyekezhetnek a leg-

jobb tíz közé, a döntőbe kerül-
ni. Az ötvenmillió forint össz-
díjazású verseny első helyezettje 
harmincmillió forintot kap abból 
az összegből, ami a támogatók-
tól remélt pénzből és a nevezési 
díjakból megmarad. Az eredeti-
leg négymillió forintnyi nevezé-
si díjat egyébként a támogatások-
nak köszönhetően a felére csök-
kentették. A szervezők – jelesül 
Geszti Péter, az SZDSZ egykori 
kampányfőnöke és Várhegyi At-
tila, a Fidesz volt pártigazgató-
ja – az első évben száz lovasra 
számítanak (köztük magyarlak-
ta külföldi városok lovasaira is). 
Szeged szocialista és Szolnok fi-
deszes polgármestere egyaránt je-
lezte, hogy össznemzetinek tart-
ják a hagyomány-felelevenítő ren-
dezvényt, amelyen önkormány-
zataik lovasai és lovai mérhetik 
össze a tudásukat. Kistérségi lo-
vasra és lóra nem gondoltak.
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Az Országgyűlés 2007. 
június 18-án módosí-
totta a települési ön-
kormányzatok több-
célú kistérségi társu-
lásáról szóló 2004. évi 

CVII. törvény mellékletét, amely a kistérsé-
gekhez tartozó települések nevét tartalmaz-
za. A módosítás nagyjából – csaknem teljes 
egészében – azokat a változtatásokat rögzí-
ti, amelyekkel korábban a Kormány–Ön-
kormányzatok Egyeztető Fórumán az ön-
kormányzati oldal egyetértett. De akad egy 
kivétel. 

A parlament egyéni képviselői indít-
ványt elfogadva megszüntette Békés me-
gyében a sarkadi kistérséget és a hozzá tar-
tozó tizenegy település közül hetet – Sarka-
dot, Gesztet, Kötegyánt, Méhkeréket, Me-
zőgyánt, Sarkadkeresztúrt és Újszalontát 
a gyulai, négyet pedig – Okányt, Zsadányt, 
Biharugrát és Körösnagyharsányt – a szeg-
halmi kistérségbe sorolt.

Meglehet, hogy az indítvány szocialista 
előterjesztőjének az előterjesztésre számos 
oka volt, néhányat ezek közül az indoklásá-
ban felsorolt, de a parlament döntése bizo-
nyosan nem ezeken alapult. Hanem a frak-
ciófegyelmen és a véletlenen.

Mert megszavazta az indítványt a szocia-
listák túlnyomó többsége. De nem szavaz-
tak rá elegen ahhoz, hogy a zömmel ellene 
szavazó fideszeseknek az indítvány megfú-
rására esélyük se legyen. Csakhogy ennek 
az esélynek a valóra váltásához a legnagyobb 
ellenzéki párt országgyűlési képviselői ép-
pen akkor nem voltak elegen az ülésterem-
ben. Így történhetett meg az a korántsem 
szokványos eset, hogy miközben a fidesze-
sek túlnyomó többsége támogatta az indít-
ványt elutasító kormány álláspontját, a na-
gyobbik kormánypártnak a maga kormá-
nyát – roppant csekély többséggel, de – si-
került leszavaznia. 

A döntésnek azonban nem ez a fő baja.
A vonatkozó jogszabály szerint a törvény 

mellékletében megjelölt kistérségi lehatáro-
lás megváltoztatását a helyi önkormányza-
tokért felelős miniszter útján az érintett kép-

viselő-testület(ek) az önkormányzati általá-
nos választásokat követő hat hónapon belül 
kezdeményezheti(k). Kezdeményezésükhöz 
csatolniuk kell a társulási tanács és a megyei 
területfejlesztési tanács véleményét. Kez-
deményezésüket a kormányhoz a helyi ön-
kormányzatokért felelős miniszternek kell 
benyújtania.

Ebben az esetben semmi se történt a vo-
natkozó jogszabály előírása szerint.

Az átsorolt települések önkormányzatai 
közül Geszt, Körösnagyharsány, Méhkerék, 
Mezőgyán, Sarkad, Újszalonta és Zsadány 
tagja a TÖOSZ-nak, közülük többen jelez-
ték, hogy meg se kérdezték őket, nemhogy 
ők maguk kezdeményezték volna az átso-
rolásukat. 

Az önkormányzati választásokat követő, 
a kezdeményezés lehetőségét behatároló hat 
hónap már letelt, a kezdeményezéshez nem 
csatoltatott az előírásban megnevezett szer-
vezetek véleménye. 

Végül a kezdeményezést nem az önkor-
mányzatokért felelős miniszter nyújtatta 
be a kormánynak. Mi több, az indítvánnyal 
a módosítási törvényjavaslat előterjesztő-
jeként nem értett egyet, amikor azt a róla 
szavazó parlamenti bizottságok egyike se 
támogatta.

Mindazonáltal joga volt a parlamentnek 
a módosítási törvényjavaslat módosítását 
célzó indítványt a kormány ellenében is 
megszavaznia, de hogy ezt megtette és ahogy 
megtette, ez által az önkormányzatiságnak, 
a kormánynak és magának ártott.

A TÖOSZ elnöksége a június 20-ai kibő-
vitett ülésen mindezek okán nem a kistér-
ségi lehatárolás egyéni indítvány szerinti 
megváltoztatását és nem is a sarkadi kistér-
ség megszüntetését nehezményezte, hanem 
azt, hogy éppen azon önkormányzatok vé-
leményét nem ismerték a döntéshozók, ame-
lyekről döntöttek. 

KUDARC

ÉS SIKER
Legutóbbi lapszámunk-
ban TÖOSZ-levél Han-
kook-ügyben cím alatt 
ismertet tük Molnár 
Gyula, a TÖOSZ elnö-
ke kezdeményezését, 

amelynek lényege, hogy amennyiben ön-
kormányzatok társulásban járulnak hoz-
zá valamely munkahelyteremtő beruházás 
megvalósításához, abban az esetben legyen 
mód az iparűzési adó megállapodásuk sze-
rinti megosztására, s adóerőképességük-
nek a megosztás arányához igazodó kiszá-
mítására. 

A pénzügyminiszternek címzett levél-
re érkezett válaszban Veress János a kezde-
ményezést támogatta. Megírta, hogy mivel 
az egyetlen telephellyel rendelkező vállal-
kozás az iparűzési adóját annak az önkor-
mányzati adóhatóságnak fizeti, amely ön-
kormányzatnak a területén van a telephelye, 

s ennek a szabálynak a módosítása nem tá-
mogatható, maga is az adóerőképesség-szá-
mítás rendszerének megváltoztatását tartja 
szükségesnek. 

És egyetértve a TÖOSZ elnökével abban, 
hogy a dunaújvárosi és a rácalmási önkor-
mányzatokhoz hasonlóan több önkormány-
zat is köthet a jövőben egymással adómeg-
osztási megállapodást, ezért a jövő évi költ-
ségvetési törvénytervezetnek az adóerőké-
pesség számításáról szóló részébe egy olyan 
szabály beépítését kezdeményezi, amely le-
hetővé teszi valamely vállalkozás letelepíté-
sét közösen segítő önkormányzatok számára 
az adóerőképesség megállapodásukhoz iga-
zodó adóbevételük aránya szerinti megosz-
tását. Ezáltal elkerülhető lesz, hogy a neki 
befizetett iparűzési adó egy részét a partne-
rének megállapodás szerint átengedő ön-
kormányzat – amilyen Rácalmásé – a merev 
szabályok miatt károsuljon. 
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arc
okA tisztújító gyűlés utolsó előadójaként Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára egy 

vetített képpel vezette be mondandóját, amely képen petesejtbe befurakodó spermium volt 
látható. Feltett kérdésére („Mit látunk?”) maga válaszolt („Nyertest!”), majd kivetített egy 
irdatlanul nagy embertömeget ábrázoló fotót, és annyit mondott, hogy valamennyien nyer-
tes sejtek vagyunk. Hölgyekhez szólt, de esze ágában nem volt hangsúlyozni sem a maga, 

sem a hallgatósága női mivoltát, noha (vagy éppen mert) a nemek közötti esélyegyelőségről beszélt. Idézett 
Spinoza Etikájából, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésére 
irányuló ENSZ-egyezményből és a TÖOSZ Polgármesternői Tagozata alapszabályából, majd említést tett 
a nők és férfiak közötti helyi esélyegyenlőség európai kartájáról, amelyet önkormányzatok alkottak önkor-
mányzatoknak. Az ebben a kartában foglaltak megvalósítását célzó projektről szólva a mindennapi cselek-
vés szükségességét hangsúlyozta. Arra építve, hogy a hallgatói győztesek (mert nemcsak sejtekként nyertek 
csecsemő előtti korukban, hanem felnőtt emberekként választották őket közösségeik a maguk vezetőivé) 
cselekvési lehetőségekkel bombázta őket (ezek a lehetőségek is fellelhetők a TÖOSZ honlapján). Volt egy fu-
tó megjegyzése is (amelynek tartalma csakis itt olvasható), hogy tudniillik a CLRAE legutóbbi, strasbourgi 
ülésén határozatba foglaltak egy olyan szabályt, amely szerint ha egy nemzeti delegációban jövőre az alul-
reprezentált nemi csoport aránya nem éri el a harminc százalékot, a küldöttség tagjai elesnek a napidíjtól, 
azaz nem kapják meg a napi 169 eurónyi járandóságukat.

hatott köszöntőt polgármester kol-
légáinak. Aztán azt ajánlotta nekik, 
hogy az Idősbarát Önkormányzat Díj 
mintájára dolgozzák ki egy Gyermek-
barát Önkormányzat Díj elnyerhető-
ségének feltételrendszerét, az esély-
egyenlőség európai kartájához pedig 
most, az esélyegyenlőség esztendejé-
ben csatlakozzanak. 

Az igen sűrű program első előadó-
ja Rauh Edit, esélyegyenlőségi szak-
államtitkár (címzetes egyetemi do-
cens) az ajánlott Gyermekbarát Ön-
kormányzat Díj megalkotását – ösz-

 A TÖOSZ Polgármesternői Tagoza-
tának tisztújító gyűlésén – 2007. jú-
nius 7-én, Újbudán – mi, férfiak vol-
tunk az alulreprezentált nemi cso-
port egyedei. Igaz, egyikünk (Zongor 
Gábor, a TÖOSZ főtitkára) a tagozat 
korábbi és megválasztandó vezető-
ségének stabil tagjaként foglalt he-
lyet a győztes hölgyekkel szemben, 
egy másikunk pedig (Molnár Gyu-
la, a TÖOSZ elnöke) ugyanott, ma-
ga is győztesként (a gyűlés résztve-
vőit vendégül látó önkormányzat 
választott első embereként) mond-

szefüggésben a gyermekszegénység 
elleni programmal – a tárcája által tá-
mogathatónak tartotta, majd a misz-
térium önkormányzati vonatkozású 
terveiről szólva kiemelte a parlament 
honlapjáról letölthető roma évtized 
programjának fontosságát (amit még 
ő mondott, az a TÖOSZ honlapján 
olvasható). 

Másodikként dr. Purda Zsuzsanna 
családjogász az életkor alapú diszkri-
minációról szólva a gyermekek jogá-
ról mondta el, hogy azokat a legko-
rábban egy ENSZ-egyezmény fogal-
mazta meg, s 1991-ben Magyarország 
is ratifikálta őket, ám maguk a gyere-
kek sem ismerik. Ezért készített pe-
dagógus lányával együtt e jogokról 
könyvcsomagot, ami öt kiadványt 
foglal magába (ezeket megkapták 
a résztvevők), egy példákkal dúsított 
gyermekjogi abc-t, a hozzá tartozó 
pedagógiai kézikönyvet és más-más 
életkorú gyermekeknek szánt há-Rauh Edit, dr. Zongor Gábor, Monlár Gyula, dr. Purda Zsuzsanna és Veresné Krajcár Izabella
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rom, a másik lánya által illusztrált 
füzetet. 

A jelenlevők körében a legnagyobb 
aktivitást Farkas Zsombor szocioló-
gus kutató, a Magyar Szegénység-
ellenes Hálózat Koordinációs Tes-
tülete tagjának előadása váltotta 
ki. Ő a gyermekszegénység elleni 
2032-ig kidolgozott stratégiáról be-
szélt (előadása ugyancsak olvasható 
a TÖOSZ honlapján), megemlítvén 
néhány működő modellkísérletet, 
például elmondta, hogy a szécsényi 
gyerekház működését három év után 
a helyi önkormányzatnak kell finan-
szíroznia, de a stratégia ehhez plusz 
normatívához juttatja. A normatíva 
– mondta erre Szabó Edina, Veres-
egyháza alpolgármestere – semmi-
re se elég. 

Aztán megkezdődött egy vita a ci-
gányszegénységről, szocializációjuk 
emberfeletti nehézségeiről (Nagy Gá-
borné társelnök, dunaföldvári polgár-
mester), a cigányértelmiség progra-
mokba való szükséges bevonásáról 
(Kurcz Mária verebi polgármester), 
a szülői felelősségről (Zsíros Sándor-
né alsózsolcai polgármester), a falusi 
iskolák nélkülözhetetlen szerepéről 
(Bajor Józsefné kistokaji és Gál Lász-
lóné pusztaedericsi polgármester), 
a cigány kultúra iskolai tanításának 
szükségességéről (Vass Mária boj-
ti polgármester), és a támogatások-
ból kimaradó nem cigány gyerekse-
reg hátrányos megkülönböztetésé-
ről (Szentpáli Árpádné kurdi polgár-
mester). 

Végül a résztvevőknek abban si-
került megállapodásra jutniuk, hogy 
mind a cigányság, mind a falusi okta-
tás, mind a gyermekjogok és a gyer-
mekbarát önkormányzatok dolgában 
érdemes a polgármesternői tagozat-
nak vitanapot tartani. 

A kistelepüléseket sújtó gondok 
ismeretében Veresné Krajcár Izabel-
lának, Újbuda alpolgármesterének 
házigazdaként, az ország ötödik leg-
nagyobb városa képviseletében nehe-
zére esett ugyan a maga önkormány-
zatának az esélyegyelőség megvaló-
sítása ügyében elért eredményeiről 
beszélnie, de megtette, hozzá téve 
azt a tanulságot, hogy a rendszervál-
toztatás után a társadalmi munkától 
megszabadulni nem volt érdemes. 

Marics Józsefné, Bakonykúti polgár-
mestere; a Nyugat-Dunántúlt Gál 
Lászlóné Pusztaederics polgármes-
tere; Észak-Alföldöt Vass Mária, Bojt 
polgármestere; Közép-Magyarorszá-
got Zsadányi Lászlóné, Hernád pol-
gármestere képviseli.

A tagozat elnöke Zsíros Sándorné, 
Alsózsolca polgármestere lett. 

Az új elnökkel és az egyik új veze-
tőségi taggal azóta sikerült néhány 
mondatot váltanom, meg kaptam 
tőlük a településükről készült fotó-
kat is.

Sabján Katalin előadása után szó 
esett még arról, hogy a tagozat ve-
zetőségébe az alapszabály szerint 
nem választhatók alpolgármesterek 
(s hogy az alapszabály módosítását 
igényli, hogy egyáltalán a tagozat tag-
jai lehessenek), aztán választás követ-
kezett. A választás eredményeként 
a vezetőségben Dél-Dunántúlt Szent-
páli Árpádné, Kurd polgármestere; 
a Dél-Alföldöt Szegvári Ernőné, Ki-
szombor polgármestere; Észak-Ma-
gyarországot Jánvári Andrásné, Ber-
cel polgármestere; Közép-Dunántúlt 

Zsíros Sándorné 2001 novemberében időközi választáson 
független jelöltként nyerte el először az alsózsolcaiak bi-
zalmát, a 2002-es választáson egy független és egy szocia-
lista, a 2006-os választáson egy független és egy fideszes 
jelölttel szemben nyert ismét.

Arra a legbüszkébb, hogy polgármestersége alatt nagyot 
változott a települése arculata és szervezettsége (beszélge-

tésünk idején még csak reménykedett abban, hogy idén elnyeri a városi címet, 
azóta ez bekövetkezett). A település tíz kilométernyire van Miskolctól, több 
mint hatezren lakják, már a rendszerváltoztatáskor foglalkoztató központ volt, 
itt jött létre a térség első ipari parkja 1999-ben. Intézményrendszerének szín-
vonala meghaladja a kisvárosi átlagot, oktatatása fejlettnek mondható, két is-
kolájában művészetet is tanítanak, a harmadik gyógypedagógiai intézmény.

Egészségügyi komplexumában korszerűek a rendelők, van laboratóriuma, 
vannak fizikoterápiai eszközei, csaknem 2000 gyermek alapellátására alkal-
mas, fogászati szakrenedelőjének a településtől messze is jó híre van

Kulturális életének központja az 1997-ben átadott közösségi ház, amelyben 
színházi produkcóknak, koneferenciáknak és báloknak is helye van. Előtere és 
galériája képzőművészeti kiállítások színtere, van könyvtára és teleháza is.

A település viszonylag fiatal sportcsarnokában, szabadtéri pályáin más te-
lepülések sportolói is otthon vannak, egyik óvodája a környéken az egyetlen, 
amelynek saját tornaterme van.
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Huszonöt ország csaknem félezer önkormányzata csatlakozott 
már az európai Display-kampányhoz, amely az középületek ener-
giahatékonyságának jelzésére  szolgál. Ma több mint ötezer épü-
leten látható a szédioxidkibocsátás korlátozására utaló Display-
címke, és ez a számú naponta nő. Ezt a kampányt önkormány-
zatok idították önkormányzatoknak. 

Egy minden szemet vonzó poszter bárki számára könnyen érthe-
tő. Egy interneten hozzáférhető felhasználóbarát és pragmatikus 
kalkulátor segítségével bármely épület energetikai teljesítménye 
megállapítható. A kampány résztvevői értékelésük szerint fris-
síthetik a posztereket. Az európai kampány a klimaváltozás ne-
gatív hatásainak csökkentésére irányul. 

energiacimkéket európa középületeire!
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Ian Turner 

Energie-Cités
Tel: +33 3 81 65 37 93
Fax:+33 3 81 50 73 51

www.energie-cites.eu/ian

Magyarul:
Dely Krisztina
Energie-Cités  

Tel: +32 2 544 0921
Fax:+32 2 544 1581

www.energie-cites.eu/kristina

További információ és kapcsolat: www.display-campaign.org • Csatlakozz a Display® Kampányhoz!

Bojt kisközség, bizonyosan nem lesz 
város soha, csak mellékúton elérhe-
tő (Biharkeresztes felől). Lakossága 
fogy. 

Öt éve 440 választójogú lakos közül 
253 szavazott érvényesen és héttagú 
képviselő-testületet választott. Akkor 
a cigány kisebbség önkormányzatá-
nak három képviselője volt.

Tavaly 388 választójogú lakos kö-
zül 363 szavazott érvényesen, de csak 
öttagú testületet választott. Ma a ci-
gány kisebbség önkormányzatának 
ugyancsak öt képviselője van.

Az itt élők csaknem fele, iskolásai-
nak nyolcvan, óvodásainak 90 száza-
léka cigány. 

Mai polgármestere itt született, na-
gyon szép gyerekkora volt, itt kezdte 
pedagógusi pályáját, 26 évet itt taní-
tott, a gyerekei is szívesen emlékeznek a szülőfalujukra, 
11 évig volt igazgatója a helyi iskolának, a szíve húzta visz-
sza, meg akik megkeresték…

Gyere vissza Mari, légy a polgármesterünk, mond-
ták neki.

Akkor már jó ideje Biharkeresztesen élt és tanított, az 
ottani iskolának két és fél évig volt az igazgatója, s tizenkét 
éven át volt tagja biharkeresztesi képviselő-testületnek.

Vass Mária úgy emlékszik, hogy valamikor gazdag volt 
a faluja. Selyembojtak is hívták. Nevezetes volt ügyes vesz-
sző- és gyékényfonóiról: a vesszőből szekérkasokat fontak, 
a gyékényből ponyvákat készítettek, portékájukkal a vá-
radi, a debreceni és a kunsági vásárokra jártak. A bojti 
kasnak híre volt, téglából épített oszlopon álló vesszőből 
font kukaricagóréi és galambducai akár ideneforgalmi 
nevezetességei is lehetnének.

Gyere vissza Mari, mondták neki, a polgármesterünk 
jó ember és indul a választáskor megint, de már 74 éves 
és a helybeli presszósnő az ellenfele. 

Mari ment és nyert, de első dolga volt a közigazgatás-
ban fél évszázadot töltött elődjét a képviselő-testületével 

A köz szolgálatáért érdemrend arany fokozatára felter-
jesztetni és boldog volt, amikor a felterjesztés eredmé-
nyesnek bizonyult.

Nehéz kitörni innen. A kisebbségnek, amelyből las-
san többség lesz, különösen az, ám szerinte ostobaság 
cigányokra és nem cigányokra osztani a falu lakóit, van 
értelme viszont megállapítani, hogy ki a rendes ember 
és ki nem az. És a nem rendesektől se szabad megtagadni 
a részvétel lehetőségét. Sokan mondták neki, hogy a nem 
rendesek miatt nem érdemes virágosítani, mégis virágo-
síttatott, és örül annak, hogy ma már nem lopja el senki 
a virágokat.

Megvett az önkormányzat egy házat, hogy építészeti 
emlékké formálja, és a helyi népművésznek adjon benne 
helyet. Erre még futotta saját erőből.

Közösen pályázott viszont Pocsaj, Esztár, Kismarja 
és Nagykereki önkormányzatával, hogy minden portán 
szélessávú internetszolgáltatás lehessen, s mert nyertek, 
lesz is, egy nyolcvanegy éves falubeli bácsi, aki naponta 
arról kérdezi a polgármestert, hogy a világhálón mikor 
kóborolhat, örülhet nagyon. Aczél Gábor
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feladatokra szánt keretből. A sportkör részére 3,6 millió 
forintot terveznek, de 300–400 ezer forint jut a különbö-
ző egyesületek támogatására, és a borbarát kör is számít-
hat némi anyagi segítségre. Önkéntes tűzoltóság műkö-
dik a nagyközségben, ám a normatívát ötmillió forinttal 
ki kell egészítenie az önkormányzatnak, amely nem tett 
le arról, hogy város legyen.

tabon
Tabon a korábbi években 35–40 millió forint jutott a nem 
kötelező önkormányzati feladatokra. Idén azonban ez 
a keret is megcsappant; a képviselő-testület 28 millió fo-
rintot tervezett e célra; még egy százalékát sem a város 
több mint másfélmilliárdos költségvetésének. Schmidt 
Jenő polgármester elmondta: jelentős összeg jut a művé-
szeti iskola támogatására, amelyben mintegy másfélszáz 
fiatalt képeznek. Pályázat útján helyi védett épületek kül-
ső tatarozására 1 millió forintot szánnak, 500–600 ezer 
forintot pedig a hagyományos kettes fogathajtó bajnok-
ságra. A gyereknapnak az idén is nagy volt a sikere; a fut-
ballpálya melletti területen rendezték meg a kavalkádot; 
állandó bohócjelenléttel, gumiugrálóval, játszóházzal, 
s még tucatnyi programmal, amelyek sztárvendége Baby 
Gabi volt. Megszondázták ugyanis a tabi diákokat, hogy 
kit látnának szívesen a gyermeknapi színpadon, s rá esett 
a választás. A tabi gyermeknap 1,2 millió forintból való-
sulhatott meg. Vélhetően ennyi jut majd a szüreti mulat-
ságra is, és a sportegyesületeket ugyancsak támogatják, 
hiszen NB II-es röplabdacsapattal, megyei I. osztályú 
labdarúgócsapattal büszkélkedhet az 5000 lakosú épülő-
szépülő kisváros, de a sakk, az íjászat és a lövészet is nép-
szerű a tabiak körében. 

Böhönyén
Dr. Szijártó Henrik Gyula, Böhönye polgármestere szerint 
sokkal több pénznek kellene jutni a kultúrára, jóllehet, 
tisztában van azzal, hogy a művelődésre fordított forintok 
csak később térülnek meg. A 2450 lelkes nagyközség 1,126 
milliárd forintból gazdálkodik az idén, amiből 606 mil-
lió forintot fejlesztésekre szánnak. A most első ciklusát 
töltő polgármester akkor lenne elégedett, ha az oktatás 
megfelelő normatívát kapna az államtól, s nem az önkor-
mányzatoknak kellene megtoldania, így ugyanis más, ha-
sonlóan fontos célokra jóval kevesebb jut a szükségesnél. 
A településen népszerű az egész éven átívelő Négy évszak 
Böhönyén című kulturális rendezvénysorozat, amelyre 1,6 
millió forintot fordítanak a nem kötelező önkormányzati 

Meglehetősen nehéz éles határvonalat húzni a kötelező és a „szabadon választott” önkormányzati 
feladatok között. Hiszen kötelező például az alapfokú oktatás feltételeinek megteremtése, ám alig 
van olyan önkormányzat, amely képes fenntartani akár a teljesen „feltöltött” oktatási intézményét 
is pusztán a központi normatív hozzájárulásból. A megfelelő színvonalú működéshez 20–40 szá-
zalékot is hozzá kell tenni a saját bevételekből. Nem kötelező a civil szervezetek támogatása, mégis 
szorítanak a költségvetésből a nyugdíjasok, vagy éppen a fiatalok klubjainak, különböző alapítvá-
nyoknak. Természetesen a kulturális, vagy a sport programok támogatását sem fedezik a település 

lélekszámához viszonyított normatívák, különösen, ha ezek az események, rendezvények esetleg több évtizedes hagyo-
mányokat éltetnek. Általában megállapítható, hogy noha meglehetősen szűkös költségvetésből kénytelenek gazdálkodni 
az önkormányzatok, mégis törekednek arra, hogy támogassák a helyi civil szervezeteket, sportköröket, egyházakat, klu-
bokat. A települési vezetők tisztában vannak azzal, hogy előbb-utóbb elsorvadnak azok az önszerveződések, amelyeket 
magukra hagynak. Fontosnak tartják, hogy a helyi társadalmat, a települések életét pezsdítő civil szféra kezdeménye-
zései ne fulladjanak az érdektelenség mocsarába, hogy az ötletek megvalósítói, a kisközösségek mozgatói ne veszítsék 
el kedvüket, tenni akarásukat.  Kérdés persze, hogy a nem egyszer éppen csak jelképesnek mondható anyagi támogatás 
mennyi ideig segít az aktivitás fenntartásában. Azt azonban tudni kell, hogy a civil szerveztek, sportkörök, klubok tá-
mogatása az önkormányzatok számára nem kötelező feladat.

Az önkéntes tűzoltóság normatíváját öt millió forintal egészíti ki az önkormányzat
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– Az önként vállalt feladatokra szánt 28 millió forint-
tal nem vagyok elégedett – summázott Schmidt Jenő –, 
hiszen mindenki önkormányzati segítséget vár. Termé-
szetesen jobbára értékes kezdeményezések, színvonalas 
programok ezek, de a sportra és a kultúrára legalább 8–10 
millió forinttal többet kellene költenünk. A művelődési 
házunk ugyan megszépült, színházi előadásokat is láthat 
a tabi közönség, de még több előadásra, rendezvényre len-
ne igény. Erre pedig már nem jut.

A polgármestertől megtudtuk: meglehetősen keveset 
költenek protokollra, a testvérvárosi kapcsolatok ápo-
lása ugyan fontos feladat, de e téren se szórják a pénzt, 
mint ahogy nincsenek nagy utazások, vendégfogadá-
sok sem. 

Lőrincz Sándor

écsen
Az 1800 lakosú Écs község Pannonhalma szomszédságá-
ban, Győrtől 15 kilométerre fekszik. Az idén 174 millió 
forintos költségvetésből gazdálkodik az önkormányzat, 
amely jelentős változásokat hozó teendők előtt áll, s ha-
gyott is nagy változásokat maga mögött. Árpilis 1-jétől 
a szomszédos Ravazd községgel körjegyzőséget hoztak 
létre a hatékonyabb, a takarékosabb működés érdeké-
ben. Ugyancsak ez a két település alakít társulást a köz-
oktatásügyben; szeptembertől Écsen oktatják a ravazdi 
felső tagozatosokat. A művelődési ház folyamatban lévő 
belső felújítása keretében osztálytermekként használatos 
helyiségeket alakítanak ki, mivel az iskola alsó tagozatát 
oda költöztetik át. 

– Az átszervezés nyomán pedagóguselbocsátás nem lesz 
– hangoztatja Mondovics László, Écs polgármestere.

A nem kötelező feladatok támogatására úgynevezett 
képviselői alapot hoztak létre. Ennek forrása a képvise-
lői tiszteletdíj, amit a kilenctagú testület nem vesz fel. 
Az alapban lévő 450 ezer forintból jut a kluboknak, a dal-
körnek, a sportkörnek. Jóval kevesebb, mint pár évvel 
ezelőtt, ismeri be a polgármester, aki példaként említi 
a sportkört, amely az idén legfeljebb 200–250 ezer forintot 
kap, míg jobb időkben 800 ezer forint is érkezett a számlá-
jukra. Hasonlóan rosszabbodtak az arányok a lövészklub 
támogatásában: a korábbi éves 200 ezer forintos támogatás 
idén 40–50 ezer forintra apadt. 

– Kénytelenek vagyunk szorosan gazdálkodni – ér-
vel a község első embere –, mivel különféle fejlesztések-
re pályázni szeretnénk, s a pályázatokhoz szükség van 
az önrészre.

Beleden
A csaknem 3000 lakosú Beled önkormányzata félmilli-
árdos költségvetéssel rendelkezik az idén, ez 25 millióval 
kevesebb a tavalyinál az állami finanszírozás csökkenése 
miatt. A rábaközi település költségvetésének 90 százalé-
ka a működtetésre megy, a fennmaradó hányad nagy ré-
szét pályázati önerő céljára használják. Tompáné Balogh 
Mária polgármester szomorúan tette hozzá, hogy az idén 
fél tucat pályázatukat utasították el mostanáig forráshi-
ány miatt. 

Ami a nem kötelező feladatok ellátását illeti, a polgár-
mester állítja, jószerint a kötelezőre is alig-alig van pénz. 
Az önkormányzatra hárul a mezőgazdasági utak rend-
betétele is, holott a belterületi utak, járdák felújítására is 
kevés a rávaló. Pedig Belednek az úthelyzet szinte a leg-
érzékenyebb pontja.

– Igen nagy felháborodást keltett a lakosság körében pár 
évvel ez előtt egy mezőgazdasági út aszfaltozása – emlé-
kezik a polgármester.

Az egyházak – katolikus és evangélikus van a község-
ben – és az egyesületek támogatását úgy oldják meg, hogy 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjuk feléről lemon-
danak, s ezt a pénzt saját rendelkezésük szerint felajánl-
ják a civil szervezeteknek, köztük a horgászegyesületnek, 
a kézimunka szakkörnek, a vicai fiatalok egyesületének. 

A polgármester pedig magánemberként adakozik. 
A sportegyesület évi 2 millió forintos támogatása költ-
ségvetési tétel.

Maróti Zsuzsa

Jelentősen csökkent az önként vállalt feladatokra szánt 
összeg a Somogy Megyei Közgyűlés idei költségveté-
sében. Jakó Gergely alelnök elmondta: a 19 milliárd 
347 milliós költségvetésből 97 millió forint jut a nem 
kötelező önkormányzati feladatokra. Ez jóval kevesebb 
a korábbi évekénél, hiszen volt olyan esztendő, amikor 
250 millió forint feletti összeget fordítottak ilyen célok-
ra. Most ennek kétötöde áll rendelkezésre. A költségve-
tés-tervezés fázisában nemcsak minőségében, hanem 
mennyiségében is átgondolta e feladatok körét a megyei 
közgyűlés. Kulturális feladatokra, a művészeti élet támo-
gatására például 16,8 millió forintot terveztek; ebből 11 
millió forintot kap a kaposvári Csiky Gergely Színház. 
A sportra 3,5 millió forintot fordítanak, idegenforgal-
mi, turisztikai célokra pedig 10,1 milliót. A korábban 
látványosan felfuttatott Különleges asztali örömökre ez 
évben a korábbiaknál jóval kevesebbet szánnak; az új 
vezetés pályázathoz köti a támogatást. A nyugdíjasok-
ra és szervezeteikre, illetve a fiatalokra 9,1 millió forin-
tot terveztek. A kisebbségek 4,2 millióval, a különféle 
civil szervezetek, egyesületek 6,7 millióval számolhat-
nak. Az egyházakat 1 millióval, a rendőrséget 2 millió-
val, a tudományos életet fél millióval támogatják, a me-
gyét népszerűsítő kiadványokat pedig 6 millió forinttal. 
Ezeken kívül 3,5 milliós elnöki, 2 milliós alelnöki keret 
áll rendelkezésre, a Bursa Hungarica ösztöndíjra 8 mil-
lió forint jut. A különféle bizottságok 4,3 millió forintot 
oszthatnak szét támogatásra. Jakó Gergely alelnök sze-
rint óriási az igény. Ahogy fokozatosan szegényednek 
az önkormányzatok és szűkül a civil szervezetek lehe-
tősége, egyre több kérelem érkezik. Az önkormányzati 
választások óta eltelt néhány hónapban több kilónyi tá-
mogatást kérő levelet hozott a posta. Képtelenség mind-
egyiket pozitívan elbírálni, és még jogos kérés esetén is 
nehéz szívvel tudatják a levél feladójával: a kérelmet el 
kell utasítaniuk.

L. S.
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tornyospálcán
A 2743 lakosú Tornyospálca polgármestere, Lukácsi At-
tila elmondta, hogy a község önkormányzata nem köte-
lező feladatként a sportegyesületet, a tűzoltó egyesületet 
és a rendőrséget támogatja anyagilag. Ezek körülbelül 
100-100 ezer forintos tételek, sportegyesületet támogatása 
azonban nagyobb összegre rúg. A nem kötelező feladatok 
finanszírozására összesen mintegy 1,8 millió forintot for-
dítanak. Egy-egy rendezvény megtartását is támogatják; 
például a helyi lovasnapot. A községben működő közala-
pítványt szintén segíti az önkormányzat. 

A nem kötelező feladatok között szerepel az önkor-
mányzati tulajdonú és fenntartású gyümölcsszeszfőzde 
finanszírozása is. De ennél valamennyi bevétel is reali-
zálódik. 

A képviselő-testületben csaknem késhegyig menő vita 
van az önkormányzat nem kötelező jellegű feladatainak 
finanszírozásáról. Miután beérkeznek a támogatás iránti 
kérelmek a tűzoltóktól, az egyházaktól, ettől-attól, akkor 
megnézik, mennyit fordítottak tavaly rájuk, s legalább 
a múlt évi szintet igyekeznek megtartani, különösen a he-
lyi közösséget érintő elképzelések esetében.

A pogármester szerint a legnagyobb feladat ebben az év-
ben az önkormányzat csődjének elkerülése. Építeni is kel-
lene, meg egy-két dolgot rendbe rakni, a munkanélküliség 
okozta gond enyhítéséről nem is beszélve. Az almatermés 
lefagyásának hatását, ha közvetetten is, de igencsak meg-
érzi az önkormányzat. Egyrészt az adóbevételek csökke-
nésén, másrészt a gazdálkodók várhatóan nem igényel-
nek annyit alkalmi munkást, mint korábban. Az alkalmi 
munkákból az emberek, még ha nem is teljesen legálisan, 
de minden évben szert tettek némi bevételre. Ez az idén 
elmarad, vagy jelentősen megcsappan. A fagykár miatt 
a gazdálkodók minimális kompenzációban részesülnek, 
az alkalmi munkavállalók viszont semmiben. A polgár-
mester mindehhez hozzátette: ősszel a megélhetési bű-
nözés nagyarányú növekedésére számítanak a faluban. 
Valamilyen szinten és vonatkozásban minden gond az ön-
kormányzaton csapódik le.

Jelenleg (június 4-én) segélyosztás zajlik Tornyospál-
cán, s az emberek egy része az önkormányzat épületénél 
hangoskodik. Rengetegen alkarnak segélyből megélni. 
Ha pedig valami munka adódik, akkor egy-két embert is 
meglehetősen nehéz „berántani”. 

A polgármester szerint másik gond a pályázatok ügye. 
A jogcímek az ígérthez képest csepegtetve jelennek meg. 
Egy-kettő ugyan napvilágot látott, de azokra szinte lehe-
tetlen pályázni, meg nem igazán életszerűek. Vagy túl-
zottan nagy önerőt igényelnek, vagy a célok nem meg-
felelők. Ha egy közintézményről, például az iskoláról 
leomlik a vakolat, akkor e sürgős probléma elhárítása 
az első. Ehhez képest minden más felesleges pénzkido-
básnak minősíthető. 

– Akadálymentesíthetünk mindent – mondta a polgár-
mester. – Ha nincs világítás az iskolában, arra kell köl-
tenünk legsürgősebben. A tornyospálcai polgármesteri 
hivatalt még egy mozgássérült se kereste fel. Az akadály-
mentesítés igénye istenigazából még az orvosi rendelőnél 

sem jelentkezett. Elektronikai akadálymentesítés kell, meg 
a vakoknak... Tehát röviden összefoglalva: pillanatnyilag 
a pályázati kiírások nem igazodnak a községek lakóinak 
reális igényeihez. Mintha kissé elrugaszkodnának a va-
lós elvárásoktól. 

Pócspetrin
A csaknem 1800 lakosú Pócspetri költségvetési előadója, 
Szabó Mihályné elmondta, hogy nem kötelező feladatként 
a Pócspetriben lévő 31 személyes bentlakásos idősek ott-
honát segítik anyagilag. Az intézmény éves fenntartásához 
szükséges 53 millió forint előteremtéséhez pályázat útján 
is szereznek pénzt. Erre nagy szükség van, mert az ott-
hon a létrehozása óta telt házzal működik, sőt gondozási 
központként is funkcionál. Hozzátartozik a házi segítség-
nyújtás és a nappali ellátás feldatköre is. Mindezek ellátá-
sához normatív támogatásban is részesülnek. 

Az idősek bentlakásos otthonával és a gondozási köz-
ponttal kapcsolatos feladatok elvégzésére Pócspetri az éves 
költségvetésének mintegy nyolcadrészét fordítja. Az in-
tézmény rentábilisan működik, az önkormányzatnak 
viszonylag kevés pénzébe kerül, mintegy 4,5 millió fo-
rintjába. 

Szakolyon
Szakoly jegyzője, dr. Nánássy Elek elmondta, hogy az ön-
kormányzat a nem kötelező feladatok közül az erdőgaz-
dálkodást, a zöldség- és gyümölcs-, valamint a dohányter-
mesztést támogatja. Akár a korábbi években. Szakolyban 
bioerőmű épül, amelyben az faenergia-ültetvények ter-
mését és a mezőgazdasági hulladékokat energiatermelés, 
-nyerés céljából hasznosíthatják majd. Az erőmű remélhe-
tően javít valamennyit a foglalkoztatási gondokon. 

gulácson 
Gulács önkormányzata erre az évre a nem kötelező felada-
tok finanszírozására nem tervez kiadást. Összességében 
mintegy 4,2 millió forinttal rendelkezik, ami szinte sem-
mire sem elég. Mivel Gulács Tisza-parti település, s Ti-
vadar közelében van, ezért főként a turizmushoz kötődő 
szabadidős programok finanszírozására lenne igény. Ter-
vezik egy szabadidős centrum és egy horgásztó létreho-
zását. Ezek megvalósítására várhatón középtávon nyílik 
mód, az ötéves gazdasági programban szerepel. 

Az iskola átszervezésére még ebben az évben sort kerí-
tenek. Abban gondolkodnak, hogy az általános iskola felső 
tagozatosai járnának más helyre, de még nem eldöntött, 
hogy hová. Szóba jött Vásárosnamény és Tarpa is.

Cselényi György

cibakházán
Cibakháza nagyközség korábbi mezővárosi rangját 1832-
ben szerezte vissza, mivel fontos tiszai átkelő- és vámsze-
dőhely volt. A múlt századi tiszai szabályozás után átke-
lőhelyét elvesztette, ugyanis a kanyarulatok levágásával 
messzire került a folyó. Az elszegényedő település váro-
si rangjáról is kénytelen volt lemondani. Napjainkban 
az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatokat 
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egyaránt ellát. Hegyes Zoltán polgármester tájékoztatása 
szerint idei költségvetésük főösszege 1 milliárd 126 millió 
509 ezer forint, s ebből az önként vállalt feladatok 28 mil-
lió 221 ezer forintot tesznek ki, amely összeg a költségvetés 
2,5 százaléka. Az önként vállalt feladatok között a bentla-
kásos szociális intézmény fenntartására 14 millió 142 ezer, 
a művelődési ház működtetésére 12 millió 189 ezer forin-
tot, a mezőőri szolgálatra 771 ezer, szociális étkeztetésre 
pedig 1 millió 119 ezer forintot fordítanak.

tiszainokán
Tiszainoka néhány száz lelket számláló Szolnok megyei 
kistelepülés. Éves szinten a saját bevételeikkel együtt mint-
egy 120 millió forintból gazdálkodnak. Szendreiné Kiss Er-
zsébet polgármester elmondta, hogy a nem kötelező, ön-
ként vállalt feladatok ellátására csaknem 40 millió forintot 
költenek. Ebből az összegből 36 milliót visz el az idősek 
bentlakásos otthonának működtetése, amelyben 27 sze-
mélyről gondoskodnak. A művelődési ház üzemeltetése 
– a bér- és dologi jellegű költségek – 1 millió 600 ezer fo-
rintba kerül, míg a falugondnoki „intézmény” bérköltsé-
gére 1 millió 800 ezer forintot kell kigazdálkodni. 

S. Cs. J.

gyomaendrõdön
Gyomaendrőd önkormányzata az idén 2 milliárd 990 mil-
lió 612 ezer forintból gazdálkodik, ezen pénzösszegből 
297 millió 537 ezer forintot, azaz a költségvetési főösszeg 
kevesebb, mint 10 százalékát használja fel a nem kötele-
ző feladatok finanszírozására. A Kner Imre Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium működésére 176 millió 
251 ezer, a középfokú oktatási ágazat fejlesztési, felújítási 
kiadásaira 2 millió 600 ezer, a zene- és művészeti iskola 
működési kiadásaira 48 millió 764 ezer, a Liget fürdőre 
48 millió, a múzeumra, a Tourinform irodára, a túraút-
vonalra és a képtárra 8 millió 866 ezer, a turisztikai fej-
lesztési feladatok ellátására 2 millió forintot fordít. Vár-
fi András polgármester lapunknak azt is elmondta, hogy 
a szúnyogirtás, a nevelőotthoni ellátás és a vállalkozók 
házának fenntartása 11 millió 56 ezer forintjába kerül 
az önkormányzatnak.

Battonyán
A román határ mellett lévő Battonya polgármesteri hivata-
lának pénzügyi csoportvezető-helyettese, Kocsis Zoltánné 
kimutatása szerint a Mikes Kelemen Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium működési kiadása 119 millió 743 
ezer, a József Attila Művelődési Központ és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola fenntartása 24 millió 50 ezer forintra rúg. Az 
előbbi esetében a normatív állami támogatás 82 millió 491 
ezer, az utóbbinál 13 millió 288 ezer forint. Mindezeken 
felül a Battonyai Testgyakorlók Köre 3 millió, a sportalap 
egymillió, a civil szervezetek és városi rendezvények egy-
millió, a Mindenki ebédel című program 75 ezer forintot 
kap. Battonyán az a dr. Karsai József, a mezőkovácsházi 
választókerület országgyűlési képviselője a polgármester, 
aki az országban egyedülálló módon támogatja a saját zse-
béből a rászorulókat. Februárban például fővédnökséget 

vállalt különféle jótékonysági rendezvényeken, amelyeken 
számla nélkül 50–50 ezer forintot adományozott.

– Az óvodánál, a nagycsaládosoknál és az általános is-
kolánál voltam fővédnök – mondta a csanádi kisváros első 
embere –, azon kívül egy traktorom hordta a tűzifának 
valót, 200 ezer forintért tankoltam bele gázolajat. Száz-
ezer forintért béreltem a tuskókat felrakó markológépet. 
A csatornákból a káros fákat eltávolító három motorfűrész 
30 ezer forintnyi benzinnel működött.

Emlékezetes, hogy március 8-án hatszáz libát osztott 
ki a városháza udvarán. Az egyenként 5–7 kilogrammos, 
állatorvos által bevizsgált vízi szárnyasokat egy Bács-Kis-
kun megyei, orgoványi vállalkozótól vásárolta 400–400 
forintért. Négyszáz család egy-egy libát, száz többgyer-
mekes család pedig két-két libát kapott. Az is ritkaság, 
hogy nem a megyeszékhelyen működik az Esélyek Há-
za, Békés megyében Battonya adott helyet neki, mivel 
a polgármester-honatyának sikerült meggyőzni a szoci-
ális és munkaügyi minisztert, hogy délkelet Békésben, 
a leghátrányosabb helyzetű mezőkovácsházi kistérség-
ben él a legtöbb szegény ember. Február elsején Rauch 
Edit szakállamtitkár avatta fel a minisztérium civil kap-
csolati és esélyegyenlőségi főosztályának képviseletében 
az irodát. Május 26-án az országban elsőként Battonyán 
tartottak esélyegyenlőségi napot a szaktárca hárommillió 
forintos támogatásával, amelyen 2500 adag ingyen bab-
gulyást osztottak ki, a gyermekeknek pedig játékokat, 
akik aznap belépőjegy nélkül fürdőzhettek pedagógusok 
felügyeletével a helyi strandon, sőt, számukra 300 adag 
babgulyás főtt a honvédségi gulyáságyúban.

A mezőkovácsházi kistérség 18 településéből 12 pá-
lyázott Önhikire, azonban oly mértékben (50–70 szá-
zalékkkal) megnyirbálták az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetbe került települések állami támogatását, ami 
az infláció és az energia-áremelkedés mellett már szinte 
elviselhetetlen. A battonyai önkormányzat 75 millió forin-

Dr. Karsai József polgármester, országgyűlési képviselő a saját zsebét sem kíméli (A fotó a szerző felvétele)
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tos felhalmozási alapjából például egyetlen fillér sem jut 
az európai uniós pályázatokhoz szükséges 10 százalékos 
önrészre, mert azt állami feladatok ellátására kénytelenek 
fordítani. Dr. Karsai József polgármester december 31-éig 
tiltakozásképpen visszaküldi a Magyar Államkincstárnak 
a nettó 254 ezer forintos polgármesteri fizetését.

Dányi László

tiszaalpáron
Anonymus Gesta Hungarorumjában foglaltak szerint, Ár-
pád fejedelem Alpár mezején, az alpári várnál vívta meg 
a honfoglalás egyik legfontosabb csatáját, serege itt aratott 
sorsdöntő győzelmet Zalán vezér bolgár hadával szem-
ben. Noha a régészeti leletek és hiteles dokumentumok 
nem igazolják a történetíró 1200-ban – három évszázad-
dal a honfoglalás után – született állításait, a tiszaalpáriak 
tényként fogadják el a leírtakat. A Tisza menti település 
történetének olyan emlékeként, amiből bátorságot, erőt 
meríthetnek a jelen kihívásaihoz.

– Önkormányzatunknak természetesen ma nem fegy-
veres haddal kell szembenéznie, hanem a pénzhiánnyal. 
Nem seregekkel szemben kell bátornak lenni, hanem ab-
ban, hogy esetenként akár már-már az erőnk felett is mer-
jünk vállalni a lakosság többségét szolgáló feladatokat, s 
elszántság, küzdőképesség is kell azok teljesítéséhez. Hál’ 
istennek, eddig még tudtuk teljesíteni, amit vállaltunk 
– mondja Bodor Ferenc, Tiszaalpár polgármestere.

Tájékoztatása szerint az önkormányzat 740 millió fo-
rintból gazdálkodik, ebből csaknem 14 millió forint jut az 
úgynevezett nem kötelező feladatok teljesítésére, a többi 
között a civil szervezetek, például a polgárőrség, a sport-, 
a nyugdíjas-, a faluszépítő egyesület továbbá a rendőrség 
támogatására összességében több mint 3 és fél millió fo-
rintot adnak.

– A legtöbb pénz az idősek otthonának jut – folytat-
ja a polgármester. – Sajnos a mi településünkön is sok 
az olyan idős ember, akik koruk miatt leromlott állapo-
túak, önellátásra képtelenek. Családtagjaiknak viszont 
dolgozniuk kell, ám keresetükből nem tudják megfizetni 
az ilyen jellegű magánintézmények által kért magas té-

rítési díjakat. Az idősek otthona 18 millió forint körüli 
állami támogatást is kap, s együttesen hozzávetőleg 12,5 
millió forint körüli összeget fizetnek a bentlakók. Az ön-
kormányzat a teljes ellátásukhoz szükséges költségekhez 
közel 8,8 millió forinttal járul hozzá.

Mint megtudom, Tiszaalpár költségvetéséből évente 1,5 
millió forintot áldoz közösségi rendezvényekre, köztük az 
évente visszatérő tekerőlantos találkozóra, falunapra, test-
vértelepülési kapcsolatokra és a művészeti alkotótáborra. 
Viszonylag sokat, különböző forrásokból, de összességé-
ben megközelítőleg 4 millió forintot a közterületek köl-
tenek parkosítására, virágosítására – a Virágos Magyaror-
szágért mozgalomban szép eredményeket elérve –, hiszen 
nem mindegy milyen látvánnyal szereznek benyomást a 
vendégek, turisták vagy átutazók az 5200 lakosú faluról.

– Nagyközségünkben sok a látnivaló – így a templom 
és a Várdomb, az innen kitáruló csodálatos panoráma, 
az Árpád-kori skanzen, helytörténeti kiállítás, kosár-
fonó múzeum és nem utolsósorban maga a Tisza –, ide-
genforgalmi vonzerejüket közösségi rendezvények révén 
növeljük, s a látogatók révén remélhetően még inkább ki 
tudjuk aknázni lehetőségeinket – fejtegeti Bodor Ferenc. 
– A jövő, közeljövő nagy tervei között tartjuk számon, 
s ez a lakosság elvárása is az önkormányzattal szemben, 
hogy valamilyen módon segítsük a helyi munkanélküli-
ség csökkentését, a munkahelyteremtést. A helyi vállal-
kozások foglalkoztatás bővítéséhez próbálunk konkrét 
támogatási rendszert kidolgozni, aminek működtetésére 
egyelőre nincs forrásunk, ám sem a reményt, sem a szán-
dékot nem adjuk fel. 

ágasegyházán
Régmúlt ifjúkoromban kétkedés nélkül hittem, hogy iga-
za van a városi embereknek, amikor azt mondják: falun 
olcsóbb az élet. Ma már tudom, sokkal drágább, nehe-
zebb, ámde – mai hitem, tapasztalataim szerint – élhe-
tőbb, mert faluhelyen még működik az egymásra figye-
lés, az elesettekkel való törődés, valamilyen közös célért 
való összefogás, ami egy önkormányzat munkájában is 
tükröződik.

Ágasegyházán, a még kétezer lelket sem számláló Du-
na-Tisza közi településen legalábbis biztosan így van.

Az 1952 óta önálló község idei évre tervezett 270 millió 
forint költségvetéséből kell fenntartani a csaknem 200 ta-
nulót oktató iskolát, a 60 kisgyereket befogadó napközi 
otthonos óvodát, a faluház néven működő művelődési 
otthont, s a település információs – 16 számítógéppel ren-
delkező – csomópontját. A költségvetésből kell finanszí-
rozni az infrastruktúra továbbfejlesztését, így a szenny-
vízcsatorna-hálózat, a szilárd burkolatú utak bővítését, 
s ezzel egyidejűleg a nagy kiterjedésű tanyavilágban élők 
közlekedési gondjainak enyhítésére karban kell tartani 
a külterületi utakat is. Mindehhez sok pénz szükséges, 
nem véletlen, hogy az önkormányzatnak most csupán 
egyetlen nem kötelező feladatra jut: az idősek nappali 
ellátására.

Erre a célra évente csaknem 6 millió 300 ezer forintot 
fordítanak Ádám Józsefné polgármester elmondta, hogy Az Árpád-kori skanzen idegenforgalmi vonzerejét közösségi rendezvényeken nővelik
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a koruk miatt gondoskodásra szorulók ellátása mellett 
a gondozási központ házi segítségnyújtó, családsegítő, 
falugondnoki és gyermekjóléti szolgálatot is ellát.

A tervek között szerepel egy átmeneti szociális otthon 
kialakítása is, de ezt egyelőre kellő források hiányában 
nem tudják megvalósítani.

A várható élettartam örvendetes növekedése, egyszers-
mind a nyugdíjkorhatár megemelése miatt könnyű meg-
érteni, hogy miért áll a középpontban, s kap egyre na-
gyobb hangsúlyt a rászorulók, betegek, idősek ellátása. 
Azt viszont nem értem: Ágasegyházán hogyan oldják 
meg a többi településen a nem kötelező „rubrikába” so-
rolt feladatokat.

Például a helyi hagyományokat ápoló, a híres ágasegy-
házi népdalokat népszerűsítő Boróka Népdalkör és Cite-
rakör fenntartását, miből rendezik az évente visszatérő, 
szüreti bállal egybekötött falunapokat vagy minek kö-
szönhető az a zöld- és virágözön, aminek láttán a község 
főútján átutazónak az jut eszébe: ez egy üde, rendezett, 
tipp-topp falu.

A válasz: a saját portája előtti részt mindenki maga ül-
teti be, gondozza, locsolja a saját költségén, esetenként, 
ha szükséges az önkormányzat közmunkásokkal teteti 
rendbe a közterületeket. A folklór együttes a tagok anya-
gi áldozatvállalásából, a szereplésekért járó bevételek-
ből, adományokból és pályázatokból tartja fenn magát. 
Az összköltséghez képest csekélynek minősíthető önkor-
mányzati hozzájáruláson túl a közösségi rendezvények fi-
nanszírozása is részint pályázati úton történik, de döntően 
a helyi vállalkozók támogatásával, a helyiek pénzbeni, 
természetbeni vagy munkában nyújtott felajánlásaival, 
egyszóval a község összefogásával. 

Kovács Klára

Nagyesztergáron
Az 1240 lakosú bakonyi falu idei költségvetése 137 mil-
lió forint. Ebből igencsak nehezen futná nem kötelező 
önkormányzati feladatok milliós finanszírozására. Min-
denesetre a sportegyesületet 300 ezer forinttal támogatják. 
Ugyancsak százezres nagyságrendű költséggel rendezték 
meg tavaly a település szülötte, Ányos Pál költő születésé-
nek 250. évfordulós rendezvényeit. Születési segély címen 
tízezer, temetési segélyre 20 ezer forintot adnak alanyi jo-
gon, ötvenezer forinttal tudják támogatni az első lakáshoz 
jutó fiatalokat. A közterületek karbantartására pályázati 
támogatással közhasznú munkást foglalkoztatnak. 

csopakon
Csopakon – a jelentős turisztikai bevételekre számítva – 
különösen nagy figyelmet fordítanak az idegenforgalmat 
szolgáló fejlesztésekre, a strand színvonalas működésére, 
a nyári vendégvonzó kulturális rendezvényekre. Az utób-
biakra például tízmillió forintot terveztek. Emellett az ön-
kormányzat fontos feladatának tekinti a helyi lakosok tár-
sadalmi közösségeinek támogatását, erre az idei költség-
vetésben 6,2 millió forintot állapítottak meg. A katolikus 
és a református egyháznak egyaránt 600-600 ezer forin-
tot nyújtanak működési kiadásokra, a református egyház 

külön kétszázezer forintot kap kulturális rendezvényre. 
A nyugdíjasklub működéséhez 300 ezer forint, kulturális 
rendezvényre 400 ezer forint támogatást irányoztak elő. 
A Vöröskereszt helyi szervezete százezer forintot kap, 
a sportklub 1,2 millió, a nemzetközi hírű Csopak Tánc-
együttes félmillió forintot. Több alapítványt, egyesületet is 
támogatnak, így a polgárőröket, a mentőszervezetet, a Nők 
a Balatonért Egyesületet. Egymillió forintot különítettek 
el a költségvetésben a lengyel és az erdélyi testvérvárosi 
kapcsolatokra, rászorultsági alapon támogatják a csopaki 
általános-, középiskolás és egyetemi, főiskolai tanulmá-
nyokat folytatók iskolakezdését. Ingyen adnak irodahe-
lyiséget a rendőrség körzeti megbízottjainak.

Balatonfûzfõn
A négy és félezer lakosú Balatonfűzfő önkormányza-
ta évente nagyjából egymilliárd forintból gazdálkodik. 
Az évtizedeken keresztül meghatározó vegyipar leépü-
lésével jelentősen csökkentek a helyi bevételek, a koráb-
ban kialakult intézményrendszer működtetése viszont 
egyre nagyobb teher. Ezért 2007-ben megkezdték utóbbi 
átalakítását, döntöttek például a két általános iskola ösz-
szevonásáról. 

A szoros költségvetés ellenére – ha kisebb mértékben 
is – igyekeznek továbbra is megoldani a nem kötelező ön-
kormányzati feladatok részbeni, vagy teljes finanszírozá-
sát. A legjelentősebb, négymilliós a civil alap, ebből a na-
gyobb részt a sportkör kapja, a többire a civil szervezetek 
pályázhatnak. A költségvetésben száz-százezer forinttal 
szerepel a katolikus és a református egyház támogatása. 
Hozzájárulnak az általános iskola alapfokú művésze-
ti oktatásához, a gyermekek úszásoktatásához, a Bursa 
Hungarica pályázathoz, az Arany János tehetséggondozó 
akcióhoz. Különösen az időskorúak részére fontos a he-
lyi járóbeteg-szakellátás támogatása, karácsony előtt a 70 
év felettieket néhány ezer forintos élelmiszer csomaggal 
ajándékozzák meg. 

Nem kötelező feladatként vállalják egy havonta meg-
jelenő újság költségét, teleházat, honlapot működtetnek, 

Az egyházak működési kiadásaira idén 600–600 ezer forintot költ a csopaki önkormányzat
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műsoridőt vásárolnak a kelet-balatoni kistérség televízió-
jától. A közbiztonság javítását szolgálja a rendőrség körzeti 
megbízotti csoportja, illetve a polgárőrség támogatása. 

Berhidán
A közelmúltban városi címet elnyert Berhida önkormány-
zata egymilliárd forint körüli költségvetéssel rendelkezik. 
A lakosság összetétele miatt itt a legnagyobb tétel, száz-
millió forint a szociális támogatások összege. Ennek egy 
része ugyan visszaigényelhető a központi költségvetéstől, 
de a halmozottan hátrányos helyzetűek segítése így is nagy 
terhet ró az önkormányzatra, például a lakásfenntartási 
támogatás, vagy a szemétszállítási díj átvállalásával. Az in-
gyenes tankönyvtámogatást 1,5 millió forinttal egészítik 
ki. A két kisebbségi – cigány és német – önkormányzat 
költségvetését pedig 300 ezer forinttal, emellett ingyen 
irodahelyiséget biztosítanak részükre. A civil szerveze-
tek 1,4 millió forintra pályázhatnak, 1,6 millió forint jut 
a sportra, illetve a két sportlétesítményre. Évente több tíz-
milliós igénnyel számolnak a berhidai és a peremartoni 
közművelődési intézményeknél. 

Közvetlenül nem támogatják az egyházakat, de az ön-
kormányzat 300 ezer forinttal szállt be a megyei önkor-
mányzathoz benyújtott, a katolikus egyházzal közös 
templomfelújítási pályázat önrészébe. 

veszprémben
Terjedelmes lenne csak felsorolni is, hogy a megyeszék-
hely húszmilliárd körüli költségvetéséből a kötelező fel-
adatokon túl milyen „szabadon választott” feladatokra 
fordítanak kisebb-nagyobb összegeket. A város hagyo-
mányaihoz számos kiemelt kulturális rendezvény, művé-
szeti együttes tartozik, így idén a fesztiválok támogatá-
sára 22 milliót, a Veszprémi Ünnepi Játékokra 10 milliót, 
a művészeti együttesekre 40 milliót terveztek. Turisztikai 
feladatokra 13 milliót, a verseny- és élsport támogatására 
125 milliót költenek. A városi ingyenes hetilap kiadásához 
25 millióval járulnak hozzá, míg a városi televíziótól 45 
millió forintért vásárolnak műsorokat. Veszprémben né-
met, lengyel, bolgár, örmény és cigány kisebbségi önkor-
mányzat jött létre, a város 650-650 ezer forinttal egészíti 
ki a központi költségvetésből kapott pénzüket. 

A megyei önkormányzattal egyeztetve támogatást nyúj-
tanak több, megyei fenntartású intézmény működéséhez, 
jelentős a növény- és vadaspark költségvetési támogatása 
is. Az elmúlt években hozzájárultak a megyei kórház gép-
műszer beszerzési pályázatainak önrészéhez. 

Juhász Ferenc 

Józsefvárosban
Budapest VIII. kerületének polgármesteri hivatalában 
dr. Xantus Judit jegyző részletezte lapunknak a józsefvá-
rosi önkormányzat önként vállalt támogatási feladatait. 
Több mint kétmilliárd forint tervezett elosztásáról szá-
molhatott be. 

A különféle helyi kitüntetésekkel kapcsolatos jutalma-
zásokra, az azokkal kapcsolatos rendezvényekre idén az 
önkormányzat 25 millió 416 ezer forintot fordít, tagsági 

díjakra és civil szervezetek támogatására 7 millió 310 ezer 
forintot, propagandára, amelyben a helyi újság is szere-
pel, 82 millió 960 ezer forintot. A Gyermekekért Üdültetés 
Kht. támogatására, vagyis kerületi gyermekek nyári bala-
toni nyaraltatására, és az év közbeni erdei iskolára 84 mil-
lió 755 ezer forintot juttat. Az állami dotációt kiegészítve 
a Bárka Színház Kht. 62 millió forintot kap. A Józsefvárosi 
Közbiztonságért Kht. támogatása, a szervezet működte-
tése, térfigyelő kamararendszer, köztisztasági feladatok 
ellátása 200 millió 611 ezer forintra rúg. 

A nemzetközi kapcsolatok, a testvérvárosi kapcso-
lattartás, a fogadások, az utazások költségeire 3 millió 
forintot, a Roma Szolgálat segítésére, a cigány gyerme-
kek tanulásának támogatására, napközbeni szabadidős 
programok, sportfoglalkozások szervezésére, ösztöndíj 
adományozásokra 27 millió 618 ezer forintot szántak 
a kerület önkormányzati képviselői, a kerületőrség pedig, 
amelynek tagjai a közterület felügyelőkkel közösen segítik 
megőrizni a rendet, 55 millió 670 ezer forintot kap. 

A járóbeteg-szakellátás OEP-támogatáson felüli segí-
tése 50 millió 587 ezer forintba kerül. Az Ifjúsági Infor-
mációs Iroda, amely a fiatalok továbbtanulásához nyújt 
tájékoztatást, programokat ajánl és tanácsadást folytat, 
11 millió 467 ezer forintban részesül, a káptalanfüredi 
gyermeküdültetés programjára 2 millió forint jut, a köz-
alkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítő marasz-
talására pedig 198 millió 985 ezer forint. 

A legnagyobb összeggel, egymilliárd 406 millió forint-
tal a Corvin sétány projektet, s a Magdolna negyed kiala-
kítását finanszírozza a kerület önkormányzata.

Készült rá de elállt a Zöld Vadműve-
let elnevezésű akció szervezői és ak-
tivistái ellen indítandó szabálysér-
tési eljárás kezdeményezésétől Bu-
dapesten a Fővárosi Közterület Fel-
ügyelet. Előzmény, hogy környezet-
tudatos civilek egy éjszaka a virágo-
kat ültettek a Margit híd lámpaosz-
lopainak tövébe. Emellett Miskol-
con, Debrecenben, Nyíregyházán 
és más városokban több tucat civil 
ragadott ásót, gereblyét és locsoló-
kannát, hogy zöldesítsék településü-
ket. A műfajt 1997 óta gyakorló lon-
doni aktivisták szerint a magyaror-
szági volt a világ eddigi legnagyobb 
gerilla-kertészeti kezdeményezése, 
amely minden résztvevő önkor-
mányzat városában pozitív vissz-
hangra talált. Az akció célja az volt, 
hogy a Környezetvédelmi Világ-
nap alkalmából felhívja a figyelmet 
a klímaváltozás következményeire, 
a városi zöldfelületeknek mind na-
gyobb jelentőségére. zÖ
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A Magdolna negyed a Nagyfuvaros utca, a Népszínház 
utca, a  Fiumei út, a Baross utca, a Koszorú utca és Má-
tyás tér által határolt terület. Az itteni szociális városre-
habilitációs modell kísérleti programja minden elemében 
a negyedben élők aktív részvételére, és a programokba 
való bevonására épül. A program a fővárosi önkormány-
zat 87,5 százalékos pénzügyi támogatásával valósul meg. 
Olyan alprogramokból áll, amilyen a Mátyás tér meg-
újítása, a Mátyás tér l5. szám alatt közösségi ház kiala-
kítása, a bérlők bevonása az épület-felújításba, emellett 
az oktatás színvonalának javítása, a foglalkoztatásban 
a vállalkozási lehetőségek bővítése, a bűnmegelőzésben 
a közbiztonság javítása. 

A Corvin sétány projekt keretében a József körút, a Prá-
ter utca, a Szigony utca és Üllői út által határolt 22 hektá-
ron 2012-ig megvalósul a kerület közép-európai városköz-
pontja, Budapest szívében, kiváló közlekedéssel, tisztább, 
csendesebb, kellemesebb környezetben. 

(leopold)

A Corvin Filmpalotától a Semmelweis Egyetem felé nyúlik majd a sétány, amely 36 méternyi szélességével széle-
sebb lesz, mint az Andrássy út és a maga hétszáz méterével hosszabb lesz, mint a Váci utca. Az autóforgalomtól 
elzárt, mintegy 25 ezer négyzetméternyi, üvegtetővel fedett területen – üzlethelyiségekkel a földszinten és az első 
emeleten – a kiskereskedelmi, szórakoztató és vendéglátó funkciók mellett professzionálisan menedzselt, töme-
geket vonzó szabadidőközpont kap helyet. A csaknem háromezer új lakás ablakai részben a sétányra, részben 
magánhasználatú zöld belső kertekre nyílnak majd, a mélygarázsoknak lépcsőházi kapcsolata lesz.
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Ik Mielőtt bárki megirigyelné a jó-
zsefvárosi önkormányzatot, amiért 
egyetlen évben milliárdos összeget 
képes az egyébként nem kötelező re-
habilitációs munkálatokra fordítani, 
sietve jegyzem meg, hogy szerintem 
ennyi nem lesz elég. 

Legalábbis ahhoz nem hogy példá-
ul a Magdolna negyed, amely az or-
szág leginkább slumosodott területe, 
a lakosai számára élhető környezet-
té váljon. 

A nyolcadik kerületben szület-
tem, itt gyerekeskedtem, s a hábo-
rú óta eltelt esztendők alatt tanúja 
voltam a fizikai környezet pusztu-
lásának, a társadalmi-gazdasági el-
maradottság hatványozódásának. 
A Magdolna negyedben a Mátyás 
tértől (és a tériektől) gyerekkorom-
ban óvott az anyám, manapság pe-
dig bizonyára megtiltaná, hogy oda-
menjek. 

Ez a negyed ma Budapest Harle-
me. Sok a munkátlan ember, a nyo-
morgó család, s jó, ha az általános 
iskolát befejezik a gyerekek. 

A szociális városrehabilitációs 
program célja olyan negyed kialakí-
tása, amely képes befogadni és hosz-
szú távon biztonságos otthont nyúj-
tani a különféle kultúrájú és társa-
dalmi hátterű rétegeknek, generá-
cióknak. Megállítani az itt lakók 
társadalmi leszakadását, az egyre 
fokozódó szegregációt, folyamato-
san csökkenteni a családokban fel-

halmozódott és generációkon keresz-
tül öröklődő hátrányokat, segíteni a 
szegénységi spirálból való kitörést, 
a társadalomból való kirekesztettség 
megszűntetését.

Az integrált fejlesztési programok 
tartalmazzák a szükséges fejleszté-
seket, és önkormányzati beavatko-
zásokat. 

A városmegújítás célja a terüle-
ten élő emberek biztonságos élet- 
és lakókörnyezetének megteremté-
se, és azoknak a feltételeknek a lét-
rehozása, amelyek képesek segítséget 
nyújtani az egyénnek saját fejlődésé-
hez, társadalmi kapcsolatainak ki-
építéséhez, megteremtve életlehető-
ségeinek és lakhatási körülményei-
nek javítását. 

A területre jellemző a szoba-kony-
hás, WC nélküli lakások magas ará-
nya. Az egyik legfontosabb feladat 
a lakások korszerűsítése oly módon, 
hogy fenntartási költségük alacsony 
és szabályozható legyen. Ehhez el-
engedhetetlen a megfelelő kapacitású 
csatornahálózat kiépítése, a gáz be-
vezetése a lakásokba, a vízórák fel-
szerelése. 

Az Erdélyi utcai iskola oktatá-
si programjának bővítése, az iskola 
városnegyedben betöltött szerepé-
nek erősítése, az iskola vezetői által 
kidolgozott felzárkóztató szakmai 
program végrehajtása kiemelkedően 
fontos a városrészben élő hátrányos 
helyzetű gyerekek és a családjaik szá-

mára. A közvetett cél, hogy az isko-
la fokozatosan váljon vonzó intéz-
ménnyé mind a negyedben, mind 
az azon kívül élő gyermekek, szülők 
számára. 

A Mátyás téren kialakítandó kö-
zösségi ház elengedhetetlenül szük-
séges de nem elégséges feltétele an-
nak, hogy a negyedben élő emberek 
bekapcsolódhassanak a rehabilitáci-
ós folyamatba, esélyt kapjanak, mind 
a saját sorsuk, mind a környezetük 
megváltoztatáshoz. 

Ma a Magdolna negyedben él 
a kerület rendszeres szociális segély-
ben részesítetteinek csaknem fele. 
A program mind a munkaerő-ke-
reslet, mind a munkaerő-kínálat po-
zícióinak, a területen élő hátrányos 
helyzetű, illetve cigány népesség 
foglalkoztatási helyzetének javítását 
célozza. A program három terület-
re, az Erdélyi utcára, a Nagyfuvaros 
utcára, valamint a Zsibárus-házra 
koncentrálva segít megújítani a te-
rületen működő kis- és középvállal-
kozások helyiségeit, egyes esetekben 
támogatja berendezés- és eszközbe-
szerzésüket.

Ha az Erdélyi utca sétáló utca lesz, 
az iskola, a közösségi ház közvetlen 
környezete újulna meg. A Mátyás tér 
felújítása is megkezdődött, új arcot 
kap, szépségsebészi beavatkozás ré-
vén a Magdolna negyed új arculatá-
nak szimbóluma lehet. 

A. G.
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Nem jön létre önálló nagydorogi mikrotérségi iskolaközpont, 
mert a helybeli képviselő-testület nem fogadta el Kajdacs 
és Sárszentlőrinc önkormányzatának csatlakozási szándé-
kát és úgy döntött, hogy a paksi központú intézményfenntar-
tó társuláshoz csatlakoztatja az általános iskoláját. A dön-

tést azzal indokolta Dobri István polgármester, hogy a csatlakozni szándé-
kozó települések testületei Nagydorog–Kajdacs–Sárszentlőrinc–Pálfa közös 
alapítású intézményfenntartó társulásként határozták meg a létrehozandó 
intézmény nevét, noha egyrészt Pálfa még nem is jelentkezett, másrészt ez 
a megfogalmazás Bikács és Györköny esetleges társulását nem teszi lehetővé, 
pedig közelségük miatt jó lenne, ha csatlakoznának. Kategorikusan megfo-
galmazott álláspontjuk a csatlakozás dátumát idén augusztus 1-jében jelölte 
meg, pedig az előkészítés jóval hosszabb időt igényel. Nem tetszett a nagy-
dorogi testületnek továbbá az a javaslat, hogy a társulás minden települési 
önkormányzatának egy-egy szavazata legyen, mivel a helyi általános isko-
lában több gyerek tanul, mint a megnevezett három másik településen ösz-
szesen. A Pakshoz való csatlakozásról azért döntöttek azonnal, mert a paksi 
testület most júliusban tárgyal az ottani intézményfenntartó társulás leen-
dő tagjairól.  (A fentiekben említett önkormányzatok közül a nagydorogi, 
a kajdacsi és a pálfai tagja a TÖOSZ-nak, az alanti hírekben szerepeltetett 
önkormányzatoknak pedig mindegyike.)

n Országos Szentlászló-napokat 
szervez a baranyai Szentlászló tele-
pülés önkormányzata. Július közepén 
összesen tizenhat olyan település kül-
döttségét fogadják, amely települések 
nevében a magyar király neve sze-
repel. A romániai Erdélyben három 
ilyen település van: Tordaszentlászló, 
Homoródszentlászló és Nyárádszent-
lászló, Szlovéniában és Horvátország-
ban pedig egy-egy, s mindkettőnek 
Szentlászló a neve. 
n Társat keresett és talált magá-
nak Hantos kisközség önkormány-
zata. Az iskoláját működteti Mező-
falvával együtt intézményi társulás 
formájában, mivel az ősztől egyedül 
nem tud megfelelni a normatívára 
jogosító létszámelőírásoknak. A tár-
sulásba bevonják az általános iskolák 
mellett az óvodákat is, hogy kiscso-
porttól a nyolcadik osztályig egységes 
program alapján működjenek a két 
község oktatási intézményei. 

n Köztestület lesz a dunaföldvári 
önkéntes tűzoltóság. Nagy Gáborné 
polgármester elmondta, hogy ez nem 
okoz többletkiadást az önkormány-
zatnak, mert normatívát kapnak 
az ellátott területen élő lakosság szá-
ma alapján. Nemcsak Dunaföldvár, 
hanem Bölcske, Előszállás és Daru-
szentmiklós is a földvári tűzoltók-
hoz tartozik majd. Az önkormányzat 
egyébként évente több, mint kétmil-
lió forint támogatást nyújtott eddig 
az önkéntes tűzoltóságnak, s az át-
alakítást is támogatja.
n Aranykezű szomódi címmel tün-
tetette ki a helybéli kézműveseket 
a község falunapján Suvadáné Végh 
Katalin polgármester. Búzerné Ne-
mes Judit, Bihacker Ferencné, Metz-
ger Ferencné, Jánoska Tiborné és Fail 
Györgyné gobelinjei, Nemes Lajosné 
kis agyagszobrai, Suvada Dóra egye-
di ékszerei, illetve Búzer Gusztávné, 
Metzler Dorina és Sós Nikolett külön-
féle alkotásai megtekinthetőek voltak 
a művelődési házban, az e ház kertjé-
ben szervezett programok között. 
n Szavazhatnak a helyi lakosok, 
és civil szervezetek tagjai arról, hogy 
ki kapja meg idén a település fejlő-
déséért, közéletéért végzett munka 
elismeréseként adományozandó Al-
sómocsoládért Érdemérmet. A díjat 
a település falunapján, július 7-én ad-
ják majd át annak, aki a legtöbb sza-
vazatot kapta. Meglehet, hogy a Papp-
kereszt környékén lesz a falunap, már 
amennyiben elkészül a település ba-
ráti köre és önkormányzata által ott 
kialakítandó, szalonnasütésére és el-
fogyasztására egyaránt alkalmas pi-
henőhely.

n Kerti partit rendeztek Pálfán, 
a fogyatékosok otthonában. Két bog-
rácsban főtt a csülök, amelynek elké-
szítésében az otthonlakók is segéd-
keztek. A játékos program befejezté-
vel fagyizni idultak, amiképpen ezt 
rendszeresen teszik, hogy a séták so-
rán megismerhessék őket a pálfaiak.

HÍrSzÓrÓ

Májusfadöntési ünnepségre látta vendégül Raposka önkormányzata a Tanú-
hegyek Egyesületet, amely a kidöntendő májusfát korábban maga állította. 
Bolla Albert polgármester vendéglátóként köszöntötte a résztvevőket – köz-
tük a környező települések vezetőit is – majd Makra József, az egyesület elnö-
ke mondta el szerveződésük célját, ami nem más, mit a környék önkormány-
zataival való, szigorúan politikamentes, kulturális, hagyományfelelevenítő, 
gasztronómiai élvezeteket kínáló együttműködés. A májusfadöntés, illetőleg 
az egyesület hivatalos zászlajának felszentelésére felkért Illés Sándor plébá-
nos beszédében ezzel szemben nem a politikamentességet, hanem az eltérő 
világlátású és politikájú emberek együttműködésének szükségességét hang-
súlyozta. A zászlószentelést követően zeneszóval és a raposkai fiatalok segít-
ségével kidöntötték a májusfát, majd kitűnő bográcsban főtt pörkölttel láttak 
vendégül mindenkit, aki ott volt.

Májusfadöntési ünnep Raposkán
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n Szakmai tanulmányúton vett 
részt a Szlovénia–Magyarország–
Horvátország szomszédsági prog-
ram keretében a Zalai Borút Egye-
sület negyven tagja. A látogatás idő-
pontjának egyik apropója a krizeváci 
hagyományokra épülő, negyvenedik 
alkalommal megrendezett fesztivál 
megtekintése volt. Krizevci (magya-
rul Körös) településen tevékenykedik 
zalaszendróti egyesület horvát pro-
jektpartnere, a helyi borosgazdákat 
tömörítő Bilikum Szőlő és Borterme-
lők Egyesülete. A két szervezet közöt-
ti kapcsolat hároméves. A borrégió 
nevének öregbítése érdekében közös 
horvát–magyar kiadvány született, 
a zalai egyesület önálló honlapjának 
horvát mutációja van. A nagyszabású 
fesztiválon ünnepélyes keretek között 
Krizevci város tisztelete jeléül a bor-
barátság jegyében közösségébe fogad-
ta a Zalai Borút Egyesületet. 
n Egyetlen kútja van két kis Tolna 
megyei falunak, Izménynek és Gyö-
rének. Fábián Ferenc izményi és Cso-
ma József györei polgármester hiá-
ba figyelték egész évben a pályázati 
lehetőségeket, új kút fúrására nem 
leltek megpályázható támogatást. 
A kútfúrás nagyjából 9 millió forint-
ba kerülne, a vízbevizsgálás és a kút 
felszerelvényezésének költsége leg-
alább ugyanennyi. Ennyi pénzt nehe-
zen tudnak a maguk költségvetéséből 
kihasítani, de meg kell tenniük, mert 
ha az egyetlen kútnak bármi baja esik, 
mindkét település lakói lajtoskocsis 
vízellátásra szorulnak.

n Másfélmillió forinton osztozha-
tott harminckét tolnai civil szerve-
zet, intézmény és alapítvány a helybe-
li önkormányzat képviselő-testülete 
által kiírt közművelődési pályázat ré-
vén. Összesen 3,79 millió forintra pá-
lyáztak, s mindegyikük nyert is némi 
pénzt, a legtöbbet, százezer forintot 
a Fusz János Zeneiskola, a maga ju-
bileumi hangversenyére és az általa 
szervezendő megyei fuvolás találko-
zóra. Éppen annyit nyert, amennyire 
pályázott a helyi városvédő egyesület 
és a helyi bélyeggyűjtő kör, az előb-
bi harmincezer, az utóbbi tízezer fo-
rintot. 
n Elmarad a csatkai falunap. A 
második legkisebb bakonyaljai tele-
pülés önkormányzatának képviselői 
azért döntöttek így, mert a környe-
ző falvak nyári programjai is népsze-
rűek Csatkán, ahol Hanig Antal pol-
gármester szerint a helyiek egy idő 
óta jobban kedvelik, hogy a falunapra 
költendő forintok árán bérelt buszon 
kétszer vagy háromszor együtt utaz-
hatnak a Balatonra. Egyébként a falu-
beliek tudják, hogy önkormányzatuk 
támogatást nyert a Szentkút felé veze-
tő út befejezésére. A 300 méteres sza-
kasz építése valamelyest késik, mert a 
szerződést még nem tudták aláírni, de 
júliusban elkezdhetik a munkát.
n Tanulmányi kiránduláson járt 
egy bogyiszlói iskolásokból álló kül-
döttség a német testvértelepülésen, 
Schlitzben. A két önkormányzat kap-
csolata tízéves. Az éves cserelátogatá-
sok rendszeresek.

n Virágosládákba ültetett dísznö-
vényeket helyeztek el Baranyaszent-
györgy II. világháborús és Uhl Antal 
elnevezésű emlékparkjába 
n Játszóterekkel is gazdagodtak 
Celldömölkön az alsósági és izsákfai 
városrészek. A közelmúltban átadott 
közösségi terek kiépítésére egy, A la-
kótelepen működő részönkormányza-
tok megerősítése és támogatása című, 
2005-ben, a Belügyminisztérium ál-
tal kiírt pályázaton nyert 4,2 millió 
forint felhasználása révén nyílt lehe-
tőség. Az Alsóságon működő rész-
önkormányzat 3,1 millió forintból 
hozott létre játszótereket az általános 
iskolában és az óvodában, emellett 
egy autóbuszvárót is kialakított, meg 
az Alsósági Tavaszi Napok program-
jainak szervezésére is futotta. Izsák-
fán úgyszintén a játszótér kialakítá-
sára fordították az 1,1 millió forintos 
támogatás nagyobb részét, de egy ki-
sebb összeget a faluház karbantartá-
sára, illetve az izsákfai falunap szer-
vezésére használtak fel.
n Hatvanöt általános iskolás vett 
részt a 15. Bábolnai Kerékpárderbyn. 
A versenyre Ácsról, Banáról, Nagyig-
mándról, Tárkányról, Győrből, Kis-
bérről és Tatáról is érkeztek a kerék-
párosok. A különböző kategóriákban 
induló versenyzők a Bábolna és Öblő 
közötti nyolc kilométeres táv megté-
tele után ásványvizet kaptak, a díjki-
osztó ünnepségen pedig emléklapo-
kat, a legjobbak értékes nyereménye-
ket. Nyolcan kerékpárt. 
n Pincér és szakács tankabinetet 
avatott a kazincbarcikai Surányi End-
re Szakképző Iskola és Kollégiumban 
dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés 
elnöke. 
n  Kisvárosuk névadó folyója, 
a Répce melletti lakóközösségek lo-
bogóit mutatták be magyar és osztrák 
települések képviselői Répcelakon. 
Dr. Németh Kálmán házigazda pol-
gármester ötlete volt a Répce menti 
települések zászlóinak összehozata-
la, amely egyébként kiválóan illesz-
kedett egy, a Répce mentének turisz-
tikai értékeinek feltárására irányuló, 
PHARE-pályázatra készített tanul-
mányhoz. A két országot, két megyét 
és öt kistérséget összekötő folyó e ta-
nulmány szerint turisztikai folyosó 
is lehet.

Cigánymagyar fesztivál Patonán
Romafesztivált rendezett – immár második alkalommal – Lovászpatonán 
a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzat. A megnyitón Pintér Imre pol-
gármester köszöntötte résztvevőket. A kastélykertben felállított színpadon 
a szomszédos Nagydém község Gyémántok nevű együttesét a vendéglátók 
Csillogó Szemek nevű formációja követte. Az Orsós testvérek, Marika, Alma 
és Arnold a cigányzene napjainkban divatos populárisabb oldalát mutatták be, 
a devecseri Flare Beás viszont az autentikus cigányzenét képviselte. A Loli-jag 
együttes gyermektáncosai és -énekesei – Góman Gusztáv és Góman Gusztáv-
né tanítványai – cigány népviseletben adtak ízelítőt az Esztergom környéki 
romák máshol nem énekelt, táncolt dalaiból és táncaiból. A Lakatos Attila ál-
tal vezetett egykori Ki mit tud?-győztesek következtek, majd ifjú Kozák János, 
a megyei cigány kisebbség elnöke is színpadra lépett, mint énekes. A fesztivál 
utolsó fellépői egy szlovákiai magyarlakta faluból, Csatáról érkeztek; Babin-
dák István és együttesének cigánymagyarsága a produkciójukban is megmu-
tatkozott. A fesztivált a késő esti órákba nyúló cigánybál zárta.
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n Horgászverseny, motoros fel-
vonulás, halászléfőző-vetélkedő, ki-
rakodóvásár és koncertek sora gaz-
dagította az ácsi lakosok reményeik 
szerinti utolsó falunapját. Ács pol-
gármestere, Csöbönyei Imre, a hor-
gászverseny eredményhirdetésénél 
elmondta, hogy jövőre talán már 
városnapot tartanak, a következő 
nagy ácsi találkozó pedig augusz-
tusban a várossá avatás ünnepélye 
lesz. Az idei ácsi falunap csaknem 
másfél millió forintba került, amelyet 
a nagyközség önkormányzata, a kép-
viselők és helyi és megyei vállalkozá-
sok támogattak.
n Újra itt van a makói nyár. A ma-
kói operettfesztivál a Potyautas című, 
zenei betétekkel fűszerezett vígjáték-
kal kezdődött , a Cirkuszhercegnő cí-
mű nagyoperettel folytatódott, majd 
a Lili bárónő című darabbal zárult. 
A makói nyár következő nagy zenés 
rendezvénye a Makói Muzsika lesz 
július 29-étől augusztus 5-éig, Ben-
kó Dixeland Band-koncerttel, ope-
raesttel és a Jekyll & Hyde című musi-
cal-thrillerrel. A nézőteret a két fesz-
tivál között se bontják le, az őrzését 
idén először térfigyelő kamerarend-
szer segíti. 

n Lovas- és falunapot tartottak 
Garán, amely a Bácska Kupa kettes-
fogat-hajtó körverseny második állo-
mása. A falunapon a hajtók különver-
senyt is vívtak a község kupájáért.
n Új parkolót kapott a faluház 
és az önkormányzat hivatalának épü-
lete is Bicsérden, ahol aszfaltozással 
javították a parkolási lehetőségeket 
a közintézmények udvarain.
n Nagyon kevés a gyerek a Tolna 
megyei Kétyen, a helyi képviselő-
testület kénytelen bezárni az iskolát, 
ahol eddig nyolc pedagógus tanított. 

n A cementgyárat üzemeltető Hol-
cim Hungária Zrt. elnök-igazgató-
ja, Richard Skene Lábatlanon vette 
át a Magyar Köztársaság Érdemrend 
Lovagkeresztjét Újhelyi Istvántól, 
az Önkormányzati és Településfej-
lesztési Minisztérium államtitkárától. 
A kitüntetéssel a magyar állam első-
sorban a cég által létrehozott Otthon 
Alapítvány eredményeit ismerte el, 
emellett a cég vezetőjének a Hunga-
rian Business Leaders Forum igaz-
gatójaként az etikus vállalatvezeté-
sért tett erőfeszítéseit és a Magyar Ro-
tary Clubban végzett tevékenységét. 
A kitüntetés egyfajta előlegnek is te-
kinthető, mivel a svájci cég Európa 
legkorszerűbb cementgyárát készül 
Nyergesújfalun felépíteni.
n Másodízben nyitották meg pin-
céiket idén a helyi gazdák a turisták 
számára Tokodon. A Tokodi Nyitott 
Pincék elnevezésű borútrendezvény 
jó hírét erősítette, hogy a Gerecse-
háti Hegyközség kezdeményezésére, 
a kecskeméti Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet véleményét figyelem-
be véve 316 hektáros területet talál-
tak itt szőlőtermesztésre alkalmas-
nak. A Nagyvölgy bejáratánál infor-
mációs sátor várta a vendégeket, akik 
gravírozott poharakat kaptak, s azok-
kal felszerelkezve indulhattak a pin-
cesorra, hogy tíz gazda a tájegység-
re jellemző fehérborokkal töltse tele 
őket. A sikeres borkóstoló este hétig 
tartott, utána műsoros estet szervez-
tek a helybéliek: fellépett a Szivárvány 
Társaskör, a Csillagfény Mazsorett-
csoport, és az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub kórusa is. 

Az idei esztendőt Pulitzer emlékének szentelte a makói önkormányzat. Ebben 
a Maros-parti városban született 160 éve a legendás sajtóbirodalom alapító-
ja, s a városvezetők az emlékév legjelentősebb és legmaradandóbb értékének 
a fiatal magyar újságíróknak kiírt országos pályázatot szánják. 

A Pulitzer Szülővárosa Díjhoz Makó képviselő-testülete és az oktatási mi-
nisztérium is 500-500 ezer forintos pályadíjat ajánlott fel. 

A benyújtott pályaműveket a Pulitzer József Emlékbizottság tagjai bírál-
ják el, nevezetesen Baló György, az MTV igazgatója, a zsűri elnöke, Mandur 
László, a Országgyűlés alelnöke, Eötvös Pál, a MÚOSZ elnöke, Vince Mátyás, 
az MTI elnöke, Pálffy István, az MTV Híradó műsorvezetője, Bárándy Péter, 
a magyarországi Pulitzer Emlékdíj Alapítvány kurátora, Vámos Miklós író, 
Csillag András szegedi Pulitzer-kutató, és Szetey András, a makói újság fő-
szerkesztője.

A pályázat benyújtásának alsó korhatára 14, a felső pedig 25 év. A pályá-
zatok benyújtására két kategóriában van lehetőség: középfokú és felsőfokú 
intézményben tanuló újságírók nevezhetnek, a munkák leadásának határ-
ideje augusztus 30. 

A díjakat október 30-án adják át Makón. 
A nyertesek a fél-félmillió forintos díj mellett a tíz éve Makón felavatott 

Pulitzer-relief kézbe fogható méretű másolatát is megkapják. Ilyen díjátadás 
a szervezők szerint kétévente lesz, Makó önkormányzata pedig azt szeretné, 
ha az országos Pulitzer Emlékdíj átadásának is a világhírneves magyar újság-
író szülőváros adhatna helyet

Pulitzer Szülõvárosa Díj Makón
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n Kutatók, néprajzi gyűjtők, ta-
nárok, népművelők vettek részt a So-
mogy Megyei Helytörténeti Egyesület 
Karádon szervezett honismereti kon-
ferenciáján. A gazdag népművészeti 
hagyományokkal rendelkező telepü-
lés múltjával foglalkozó összejövete-
len részt vett a Karád történetének 
kiegészítését megíró Herk Miska, akit 
a résztvevők 90. születésnapja alkal-
mából köszöntöttek. Baranyai Ká-
rolyné polgármester pénzt és kiadót 
keres a kötet megjelentetéséhez.
n Az utolsó követ az alsóbogáti 
sziklakertben, Sávolyon Kolber István 
államtitkár, országgyűlési képviselő 
helyezte el. A településen az országos 
védettséget élvező Nepomuki Szent 
János szobor környékét tették rend-
be és széppé a hagyományos egynyári 
virágok helyett sziklakerttel. A tele-
pülés képviselő-testülete a családi há-
zak szépítésére pályázatot írt ki. Süle 
Tibor polgármester szerint a felhívás 
hatása már érzékelhető a magánpor-
tákon. A legszebb, legrendezettebb 
portákat díjazzák. A zsűri döntése 
alapján öt lakó-, és egy hétvégi ház tu-
lajdonosa a falunapon veheti át az ok-
levelet és a tárgyjutalmat.
n Játszóteret avattak falunapjukon 
Ábrahámhegy lakói. Délelőtt a gye-
rekek a focipályán kapura rúgtak, 
kipróbálták a tűzoltóautókat, a pla-
tánfák árnyékában gyöngyöt fűztek, 
üveget festettek, nemezeltek. Közben 
a polgárőrök, az önkormányzat tiszt-
ség- és tisztviselői más szorgos ön-
kéntesekkel együtt hatalmas kondé-
rokban főzték a csülkökkel spékelt 
pincepörköltet, amelynek jóízű el-
költését tangóharmonikaszó kísérte. 
Wella Zsolt polgármester játszótér-
avató beszédében annyit mondott, 
hogy egy közösség számára a világ 
közepe ott van, ahol él, ahol ősei éltek 
és ahova utódjai jövőjét tervezi.
n Még tartott a tanév, amikor La-
josmizse képviselő-testülete megha-
tározta a következõ tanévre szóló tá-
mogatás elveit. Ezek az elvek legalább 
kétmillió forinttal terhelik a költség-
vetést, mert kimondatott, hogy az ön-
kormányzat azokat is segíti, akik nem 
részesülnek a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény egyszeri kiegészí-
tésében, vagy ingyenesen tankönyvet 
nem kaphatnak.

n Környezetvédelmi programmal 
egybekötött gyermeknapot tartott 
a Helvécia Kultúrájáért Alapítvány 
Ballószögön. A résztvevők többfé-
le témában – mindennapi éltetőnk, 
a levegő, természeti kincsünk a víz, 
a nyár veszélye a tűz, elsősegélynyúj-
tás – különféle maketteket alkottak, 
segítőik mentősök, tűzoltók, rend-
őrök és a kecskeméti főiskola tanító-
képzős kistanítói voltak
n Szentháromság-napi búcsút szer-
vezett immár kilencedszer Vokányon 
a Német Kisebbségi Önkormányzat. 
A szentmise után a Hősök Emlékmű-
vénél koszorúztak, majd az Európa-
parkban felszentelték Szent István ki-
rály szobrát. Az alkotást dr. Erdélyi 
Péter helyi lakos faragta, munkájáért 
a község önkormányzata díszpolgári 
címet adományozott a számára.
n  Helytörténeti múzeum  lesz 
az egykori tűzoltószertár Bajóton, 
amennyiben a díszkút melletti épü-
let készülő felújítási tervét jóváhagyja 
a falu vezető testülete.

n A kisbéri intézményeket a jö-
vőben a kisbéri kistérség települési 
önkormányzatai működtetik a me-
gyei önkormányzat helyett. A megyei 
közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, 
hogy ciklus közben is hajlandó vissza-
venni az iskolák működtetési felada-
tát, amennyiben a kistérség tagönkor-
mányzatai meggondolnák magukat.
n Nagyszabású útfelújítások kez-
dődtek Orfűn. A kátyúzások mellett 
a legtöbb pénzt a Petőfi utca teljes rend-
betételére költi az önkormányzat. 
n Felborult a politikai egyensúly 
Dunújváros képviselő-testületében. 
Az MSZP-s Szántó Péter helyét nem 
sikerült megtartani a szocialisták-
nak, mert az időközi választáson a Fi-
desz jelöltje, Lőrinczi Konrád győzött. 
Így a Fidesznek tizenegy, az MSZP-
nek pedig csak kilenc képviselője lesz 
a közgyűlésben.
n Korszerűsíti településrendezési 
tervét az erre a célra TEKI-pályáza-
ton nyert pénzből Kővágótöttös ön-
kormányzata.

A közelmúltban hirdették ki annak a tervpá-
lyázatnak az eredményét, amely a szentendrei 
Duna-part megújítását célozta. A szentendrei 
önkormányzatnak a pályázókkal szemben tá-
masztott feltétele volt, hogy autóforgalom fo-
lyóparton ne legyen, hogy a Duna és a város 
közötti kapcsolatot szolgálják a parti közterek, 
s e megújult környezethez illeszkedjék az otta-
ni művelődési ház rekonstrukciója. 

Mivel a pályázaton indulók egyike se rukkolt 
elő minden szempontból kielégítő megoldással, 
ezért két csapat osztozott az első helyen. 

A Szentendrén számos megvalósult épület-
tel jelenlévő Puhl Antal vezette iroda a legjobb 
javaslatot adta a közterek átalakítására. Tervük 
egyszerű, de elegáns ötlettől vezérelve hosz-
szabbítaná meg a korzóra kifutó utcákat a Du-
na felé: mindegyikük mólóban, egyikük vízi 
színpadban végződne úgy, hogy a közönség 
az árvízvédelmi töltés lépcsőjéről figyelhesse 
az előadásokat, s a dombról leereszkedő az ut-
cák végén megcsillanjon a víz. Ehhez persze 
meg kell szelídíteni a töltést. Míg a többi terv 
megtartotta a part és a folyó közvetlen kap-
csolatát akadályozó huplit (oly módon, hogy 
vagy át kellene kapaszkodni rajta, vagy alagút-
ban átjutni alatta), Puhlék a töltést lefaragnák 
a felére, és mobil gáttal egészítenék ki, ami bár 
költséges, de mindenképpen sétálóbarát és vi-

zuálisan szelíd megoldás. A korzót az iroda ter-
ve szerint változatos elrendezésű zöld szigetek, 
néhol vízfelületek tagolnák, egy helyütt lenne 
platánfasora is, és többféle burkolat díszítené, 
így sokféle egyéniségű apró terek hálózata köt-
né össze a várost a Dunával.

A közösségi házra a másik első helyezett, 
a Szentendrén szintén járatos XYZ Stúdió jobb 
megoldást mutatott fel Puhléknál (például míg 
Puhlék az emeleten helyezték el a kávézót, ők 
a földszinten találtak neki helyet). A művelődé-
si ház és két szomszédos műemléképület össze-
kapcsolásával születő nagyobb udvart új ka-
puzattal zárnák, ami jelképesen elválasztaná 
az épületet a korzótól. 

Bár nem teljesen világos, hogy az autóforgal-
mat hová terelnék (felmerült az autóforgalom 
felszín alatti elvezetése is), a jövőben csak kis-
buszok közlekednének az új sétánnyal és a bi-
cikliúttal párhuzamosan.

Megújítják a szentendrei Dunakorzót
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a Hazai térségfejlesztõ zrt.
fő profilja a komplex fejlesztési programok, fejleszté-
si projektek kidolgozása és menedzselése települések, 
kistérségek, megyék és speciális térségek, régiók szá-
mára, valamint ezen programok megvalósításában va-
ló aktív részvétel.
Arra törekszünk, hogy az általunk menedzselt térségek 
a hazai és az európai uniós követelményeknek megfele-
lő fejlesztési programokkal, megvalósításra előkészített 
projektekkel rendelkezzenek. Stratégiai célunk partneri 
kapcsolat és szerves együttműködés kiépítése a térségek 
meghatározó szereplőivel, aktív szerepvállalás önkor-
mányzati-gazdasági élet és civil szféra közti hatékony 
együttműködés megvalósításában (PPP).

Szolgáltatásaink
 a projektfejlesztésben:

Fejlesztési stratégiák, koncepciók, programok kidol-
gozása
Projektötletek kialakítása
Akcióterv készítése
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítése
Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Üzleti terv készítése
Forrásbevonás: pályázati támogatás, kockázati tőke, hi-
tel, magánbefektetés formájában
Projekt promóció
Engedélyeztetés során felmerülő környezetvédelmi vizs-
gálatok elvégzése
Rendezésiterv-készítés, módosítás
Projekt menedzsment

célterületeink:

• Településfejlesztési projektek
• Ipari beruházások, ipari parkok fejlesztése
• Logisztikai beruházások
• Idegenforgalmi projektek
• Ingatlanfejlesztési projektek 
• Környezetvédelmi, energetikai fejlesztések
• Közlekedésfejlesztés
• Munkahelyteremtő beruházások
• Projekt információs rendszerek 
• Gazdaságfejlesztés

elérhetõségünk:

Hazai Térségfejlesztő Zrt.
1093 Budapest, Lónyay u. 22.

Cégvezető: Dr. Veres Lajos elnök-vezérigazgató

Tel: 1/216-5948, 1/216-6118
Fax: 1/216-6307

E-mail: hazai@hazairt.hu
Web.: www.hazairt.hu
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Meva & Kó-Mi Kereskedelmi Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1.

Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1225
Telefon: 06-34-300-852

Fax: 06-34-510-855
e-mail: info@mevakomi.hu

Mindent  
egy helyről,  

amely  
települését  

és környezetét 
tisztábbá teszi.



SZÚNYOGIRTÁS FELSÕFOKON
25 éve a lakosság szolgálatában

A  kártevõírtó
üzletága 25 éve foglalkozik szúnyoggyérítéssel az 
ország jelentõsebb, idegenforgalmi szempontból 

kiemelt területein (Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar,
Tisza-tó, stb.) Nagy figyelmet szentelünk a környezet

védelmére, éppen ezért integrált védekezéseket
alkalmazunk, elõtérbe helyezve a biológiai

eljárásokat. Saját  fejlesztésû és 
gyártású lárvairtószer  családunk alacsony elõállítási ára segíti 
a biotechnológia erõteljesebb elterjedését. Kisebb területeken
földigépes módszereket ajánlunk. Minden szúnyogirtási
problémával bátran keressék a

munkatársait.
Széleskörû felvilágosítás.
Szúnyogírtás komplex módon.
(földi, légi, kémiai,  biológiai)
Anyagforgalmazás (K-othrin ULV, Resl in premium,
Aqua reslin super, CORABAC lárvairtó
termékcsalád)
Környezetkímélõ technológiák.

 CORAX-BIONER Környezetvédelmi Zrt.
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CORAX-BIONER ZRT.

Elérhetõségeink
Tel.: 06 1 247 05 47
Fax: 06 1 309 02 14
E-mail:  corax@t-online.hu,
             corax-bioner@t-online.hu
Képviselet:1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

V ároskép - KK Kavics Beton térkövek
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Tekintse meg termékeinket a
www.kavicsbeton.hu oldalunkon!

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

A KK Kavics Beton korábban is aktív szerep-
lôje volt a városrehabilitációt célzó kezdemé-
nyezéseknek, így a Fôutca-fôtér program során
sem teszünk másként. Példának okáért a KK
Kavics Beton változatos térkövei szépítették
meg a kaposvári fôtér mellett többek közt a
budapesti Deák teret vagy akár a Magyar Rádió
híres utcáját is. A város karakterének, sajátos-
ságainak kiemelésében ugyanis a térkövek is
jelentôs szerepet kapnak, segítik, hogy a tradici-
onális tereink meg tudják ôrizni a múltunkat,
miközben a jövôbe vezetnek bennünket.

Fôutca-fôtér program

A városközpontok számára az elmúlt évtizedek jelentôs változásokat hoztak. A fôut-
cák és terek kereskedelmi funkciójának jelentôs részét ugyanis a bevásárlóközpontok
vették át, így csökkentve azok közösségformáló erejét. Közös tereink, hagyománya-
ink megóvása épp ezért komoly erôfeszítést és szakértelmet igényel.


