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A várossá nyilvánítás
közjogi aktusát Sólyom László
köztársasági elnök
először gyakorolta,
amikor idén július 1-jével
a 127/2007. (VI. 29.) KE jelű
határozatával
kilenc nagyközségnek
városi címet adományozott.
Talán ő is
megdöbbentőnek tartja,
hogy honlapjának (www.keh.hu)
szerkesztői
ezt a döntését sehol,
így a nagyobb jelentőségű
határozatok között
sem szerepeltetik.
Várossá lettek
című írásunk
a 12–13. oldalon olvasható.
Ennek az újságnak a 6–9. oldalán olvasható dolgozat Molnár László Aurél, a közlekedési tárcának a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjével kitüntetett közúthálózat-fejlesztési szakembere néhány gondolatát is
idézi. Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság főtanácsosa szerint
Dunaújvárosnál a világ legnagyobb nyílású kosárfüles ívhídja készült el,
amelynek medernyílása is világrekord. Állítja, hogy ez a híd a Vásárhelyi, Puskás, Bláthy, Feketeházy nevekkel fémjelzett magyar mérnökhagyományok méltó folytatója, s csodájára járhat a világ. Aztán elképzelteti
a hosszú sorokban érkező csodanézőket, mérnököket és laikusokat, akik
körülhordozzák tekintetüket a Petőfi-megénekelte Kiskunságon és a szélesen hömpölygő Dunán, elámulnak a híd méltóságos látványán, de még
jobban elámulnak azon, hogy ez a híd nem vezet sehonnan sehová.
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A Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kara
1998-tól évente Magyary Zoltán
emlékérem adományozásával ismeri el a közigazgatást és a közigazgatás-tudományt támogató,
gazdagító elméleti, gyakorlati
munkásságot. Az idei kitüntetettek egyike dr. Zongor Gábor,
a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének főtitkára, aki – az ugyancsak kitüntetett dr. Ficzere Lajos egyetemi
tanárral és Nora Stangova professzorral, a kassai Pavol Josef
Safarik Egyetem dékánhelyettesével együtt – az emlékérmet
a kar július 14-ei diplomaosztó
záróünnepségén vette át.
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ÖNkormányzat

Az Európai Unió Régiók Bizottsága 2007. június elején – partnerségben az európai intézményekkel (Európai Parlament, Tanács, Bizottság, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) – fórumot szervezett az európai helyi és regionális önkormányzatok média- és kommunikációs szakértői, képviselői számára. A brüsszeli tanácskozás az alkotmányozási folyamat megújításának folyamatában az EU kommunikációs politikájának végrehajtását
célozta megvitatni, kifejezetten a helyi és regionális önkormányzatok elvárásaira összpontosítva. Így a fórumra meghívást kaptak az EU tagállamaiból az országos önkormányzati szövetségek képviselői is. A 250
résztvevő között Magyarországról a Megyei Jogú Városok Szövetségét Pálóczy Renáta, a TÖOSZ-t Sabján
Katalin képviselte. Az alábbi tudósítás Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára által leírt tájékoztató alapján készült.

AZ EURÓPAI UNIÓ HÍREI
HELYI HÍREK LEGYENEK
A brüsszeli fórum résztvevői valamennyien egyetértettek abban, hogy az önmaga képének megformálásával küszködő
Európai Uniót a maga tagországaiban a közvélemény érdektelensége is sújtja, amiért a hatékony kommunikációs politika legfontosabb elemének a helyi szint bevonásának kell lennie. Vagyis, hogy az emberekhez legközelebb álló politikai,
közéleti és közhatalmi szint képviselőinek kell közvetítenie
az európai folyamatokat és információkat az állampolgárokhoz, törekedvén annak elérésére, hogy az Európai Unió a köztudatban ne egy távoli és homályos kép legyen.
Az európai kommunikációs stratégia helyi és regionális szintű megvalósítása emiatt továbbra is kulcsfontosságú
cél marad, amelynek elérésére számos közösségi intézmény
együttműködése és támogató kommunikációs politika megvalósítása szükségeltetik, többek között a tagállamok helyi
és regionális önkormányzatai szövetségeinek részvételével.
A kommunikációs stratégiához megfelelő intézményi kereteket kell találni.
Az Európai Bizottság 2005 áprilisában tette közzé a „három D” elnevezésű tervet (Democracy, Debate, and Dialogue): amellyel a demokrácia, vita és párbeszéd erősítését határozták meg az európai
kommunikációs politika három
alapvető pilléreként. A fórumon
Margot Wallström, az Európai Bizottság alelnöke, az intézményi keretekért és a kommunikációs stratégiáért felelős biztosként mondta
Margot Wallström
el, hogy „a döntéshozóknak világosan be kell mutatniuk az állampolgároknak, hogy miről
vitatkozunk, hogyan döntünk, hogy mit és miért teszünk”.
Úgy vélte, hogy „a kommunikáció nem csupán információ,
ÖNkormányzat
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hanem a közösségi párbeszéd támogatását is szolgálnia kell.
Megfelelő információkon alapuló helyi viták révén elérendő,
hogy az állampolgárok az európai folyamatok alakításában
valóban részt vegyenek.”
Michael Delebarre, a Régiók
Bizottsága elnöke megemlítette,
hogy a három D-hez egy negyediknek kell csatlakoznia, nevezetesen a decentralizáció elvének,
amely az EU és annak állampolgárai közötti kapcsolat erősítésének feltétele. „A helyi választott
képviselőknek, valamint a helyi
média képviselőinek, akik a végtelen kreativitás forrásai, természetes módon együtt kell működniük
Michael Delebarre
az európai intézmények kommunikációs platformjaival” – mondotta. Az elnök szerint, aki
a franciaországi Dunkirk település polgármestere is, „a legintelligensebb uniós irányelv is elképzelhetetlen, ha egy időben nem kérdezzük meg magunktól, hogy mindez hogyan is
hat a településeinken élő emberekre”.
A decentralizációnak így fontos szerep jut: ezáltal nyílik
lehetőségük a helyben és regionálisan választott képviselőknek arra, hogy hasznos alkotóelemekkel gazdagítsák az európai politikák kommunikációját. A közösségi jogszabályokat
könnyebb lesz megvalósítani, és végül, de nem utolsósorban
a régiók és a települések a saját tapasztalataikat, és érdekeiket
is jobban érvényesíthetik.
A decentralizáció igénye az európai információáramlásban
Jon Bloomfield és Carolyn Moore, a Birmingham-i Egyetem
kutatói által írt tanulmány következtetéseiben is megjelent,
szerintük az önkormányzatok mindkét irányban egyre inkább elkötelezettek és érdekeltebbek: az állampolgárokkal

és az európai intézményekkel való kapcsolattartásban is.
Az Európai Bizottság Fehér Könyvében szerepeltetett kívánalmak helyi és regionális szintű végrehajtásának esélyeit
elemző tanulmány (amely a tagállamok önkormányzatainak
és azok szövetségeinek válaszain alapult) szerzői megállapították, hogy a hagyományos úton a helyi és regionális szereplők
nem tudnak érdemben választ adni az Európai Unió kommunikációja megvalósításában rejlő a kihívásokra. Szemléletváltásra van szükség; szélesíteni kell a politikai gondolkodás
horizontját, annak érdekében, hogy a szélesebb közvéleményt
érdemben és folyamatosan befolyásolni tudják. A helyi vezetőknek a gyakorlatban kell továbbfejleszteniük a többszintű
kormányzás elvét.
Ez a szakzsargon egy nehézkes eleme, azonban az igazi jelentése és annak megvalósítása kulcsfontossággal bír. A tanulmány szerzői szerint az önkormányzatok a brüsszeli képviseleteiket leginkább a saját uniós projektjeik támogatásának
elérésére használták, semmint az uniós politikákról való tájékozódásra (0,7 százaléknyi részesedéssel csupán az információforrások között), valamint, hogy „az önkormányzatok európai ügyekben jelenleg sokkal inkább elkötelezettek
a technikai szakemberek és a megcélzott döntéshozók, semmint a saját állampolgáraik irányában”.
Antonio Paiva, a Régiók Bizottsága intézményi bizottságának
elnöke, a portugál Tomar város polgármestere állította, hogy
„az embereket be lehet vonni az európai
Antonio Paiva
ügyekbe azzal, hogy
a helyben megvalósuló európai projektekkel megismertetik
őket”. Szerinte szükség van regionális és helyi szinten a sajtó
és intézményei között hálózatot építeni, tájékoztató szemináriumokat tartani a nemzeti és az uniós parlamenti, valamint
a helyi és regionális önkormányzati képviselők bevonásával.
Valamint fontos volna, hogy a települések választott testületei
megnyissák kapuikat az európai intézmények képviselői előtt,
és lehetővé tegyék számukra a munkájukban való részvételt.
„Nem várhatjuk el, hogy az állampolgárok hosszú szakmai,
technikai szerződéseket olvassanak”, mondta, hozzá téve,
hogy az embereknek eljuttatandó információk egyszerűsítésére kellene törekedni, s az oktatás fejlesztése révén lehetne
és kellene újra lelkesebbé tenni őket Európa iránt.
Mercedes Bresso, Piemonte elnöke és a Régiók Bizottsága D tervének rapportőre egészen odáig merészkedett, hogy az embereket az érzéseiken keresztül kell tanítani:
Mercedes Bresso
„fontos, hogy a kommunikáció nem csupán racionális hanem egyszersmind emocionális tevékenység legyen”, mondta volt.
A Bloomfield és More által készített tanulmány objektív,
és időnként az önkormányzatok Európa iránti kommuniká-

cióban mutatkozó lelkesedésével szemben kételyeket megfogalmazó megállapításaival némiképpen ellentétesen Rosa
Thun, az Európai Bizottság varsói állandó képviseletének vezetője látványos bemutatót tartott a Római Szerződés 50. évfordulója alkalmából rendezett helyi ünnepségekről. Szerinte
„az EU akkor fogja érdekelni az általános közvéleményt, ha
az önkormányzatok képviselői talkshowkban lépnek fel uniós
témákban, vagy a Római Szerződés aláírását úgy ünneplik,
hogy megkínálják az embereket egy szelettel abból a tortából, amelyen 50 szál gyertya ég. Ahogyan egyszer egy dalban
énekelték: együtt kell játszanunk.”
Más résztvevők hangsúlyozták,
hogy a kommunikációban volna
szükség nagyobb lelkesedésre. Jillian van Turnhout az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsága alelnöke szerint „Európa jövőjének
sikere attól függ, hogy képes-e újra
lelkesedésre és a vállalkozókedv
elsajátítására bírni a fiatalokat”.
Az alkotmányozási folyamat bizonyította, hogy az emberek számára világos és érthető üzeneteJillien van Turnhout
ket kell megfogalmazni. Vagyis,
hogy az Európai Unió nem gazdasági együttműködés csupán, amelyet Brüsszelből irányítanak, a háttérből, mindenki
számára rejtetten.
Luis Herrero-Tejedor, az Európai Parlament rappor tőre
(a Fehér Könyv az Európai Kommunikációs Politikáról témában) elmondta, hogy
az embereknek olyan
Luis Herrero-Tejedor
érzésü k van, hog y
a hátuk mögött építjük Európát, amely helyzet megszüntetésére megoldást kell találni. Szerinte ehhez össze kell fogniuk
az európai intézmények, döntéshozók és a helyi és regionális
önkormányzatok képviselőinek, és az állampolgárokat be kell
vonniuk az európai vitákba.
Válaszúthoz érkeztünk, mondta, meg kell értetni az emberekkel, hogy az EU nem csupán gazdasági, hanem politikai
szövetséggé is vált.
Mindehhez Michael Delebarre hozzá tette, hogy a politikai szövetség fontos politikai alapelve a szubszidiaritás
és a területi kohézió. Ezért – mivel Margot Wallström javaslata szerint a kommunikációt politikai szintre kell emelni,
és megfelelő módon finanszírozni kell Európában – ki kell
használni a kommunikációnak a döntéshozatal kontrolljaként betöltendő funkcióját, nem maradhat eztán másodlagos
eszköz csupán. A civil társadalom számos kommunikációs
hálózattal rendelkezik, amely erre a célra használható volna,
mutatott rá Jillian van Turnhout a társadalmi tőkében rejlő
lehetőségekre.
Michael Delebarre pedig elmondta, hogy az Európai Parlament 2008-as költségvetési politikájában a helyi és regionális
média várhatóan nagyobb szerephez jut.
A Települési Önkormányzatok
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Horvátországból hazafelé tartva van idő gondolkodni: ami szomszédainknak
olyan gördülékenyen megy, nekünk, magyaroknak miért olyan nehézkes? Néhány éve még a tenger felé (meg vissza) hosszú órákig araszoltunk a keskeny
szerpentineken, forróság, rengeteg autó és dugó hátán dugó keserítette nyaralásunkat. A mostani utazás merőben más: autópályák, autóutak szelik át
az egész országot, óriási viaduktok, hosszú alagutak vezetnek át a hegyeken. Öt év alatt nagyot fejlődött a horvát úthálózat, és – látva az építkezéseket – a fejlődés most is tart. És nálunk? Az úthálózat fejlesztésének tervei nemhogy bővülnének, hanem mind szegényebbekké
válnak. Az új, dunaújvárosi hidat az M8-as autópálya egyik fontos láncszemeként említik.
A kérdés az: a többi láncszem hol marad?

HOVÁ
VEZET
Az Európai Unióban a közlekedési
hálózat kialakításának terve vis�szanyúlik egészen az 1970-es évekig, de az igazi áttörés 1989-ben
volt, amikor lefektették a TEN
(transzeurópai hálózatok) alapelveit. Az 1994-es krétai, majd az azt
kiegészítő, Helsinkiben megtartott 1997-es Páneurópai Közlekedési Értekezleteken már túlléptek
az Európai Unió határain, és megkezdték az unión kívüli országok
felé nyúló úthálózatok tervezését
is. Az úgynevezett „Helsinki korridorok” mind észak–déli, mind
kelet–nyugati irányban Magyarország területét is érintik. Ezen szakaszok közé sorolhatók az M4-es,
és az M8-as autópályák is.

Kusza szakaszok
Az Európai Unió közlekedéspolitikájával kapcsolatos adatoknak
bárki egyszerűen utánanézhet.
Nehezebb a feladata annak, aki
a magyarországi szakaszok sorsára kíváncsi. A Dunaújvárosi híd
ÖNkormányzat
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Dr. Kálmán András

– vagy nevezzük immár a nevén:
a Pentele híd – átadásával egyre
fontosabbá váló M8-as autópályával kapcsolatban is ellentmondásosak az információk, mivelhogy
nehezen áttekinthető döntések
születtek.
A tisztánlátáshoz dr. Kálmán
András, Dunaújváros polgármestere, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési
Tanácsának elnöke segít minket.
– Ha az M4–M8-as gyorsforgalmi úttengely történetét szeretnénk
megismerni, messziről kell indulnunk – mondja. – A XIX. század
végéig Magyarország közlekedési struktúrája Budapest központú, sugaras szerkezetű volt. So-

káig nem is merült fel a változtatás igénye, csak a ’90-es évek
elején kezdődött a magyarországi gyorsforgalmi úthálózati elképzelések, hosszú távú tervek
kialakítása. Ez az új a koncepció
már tartalmazta, hogy Budapestet tehermentesíteni kell a megnövekedett forgalomtól. Ennek az
elképzelésnek az egyik eleme az
M0-s körgyűrű, a másik eleme az
országhatárt mintegy körülölelő,
ma M9-esnek ismert külső gyűrű, harmadik eleme pedig a Magyarországot keresztben átívelő
gyorsforgalmi út volt. Ez utóbbi megvalósításában a 8-as főút
korszerűsítése látszott a legjobb
megoldásnak, hiszen ez az a főút,
amely nem Budapestre érkezik,
így jelentős szerepe lehet a főváros tehermentesítésében. A terv
megvalósítása részben el is kezdődött, hiszen a Veszprém és Székesfehérvár közötti szakaszon jelenleg is tart a főút kétszer kétsávos
gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése. Ezzel egy időben jelent meg
annak igénye, hogy a 8-as főutat
tovább kell folytatni az Alföldön
is. Az eredeti elképzelés az volt,
hogy az út Szolnoknál elfordulna északra, és a végállomása Eger
lenne. Ebből pedig egyértelműen
következett: a Duna két partját
össze kell kötni egy új híddal.
(Ide kívánkozik egy zárójeles
megjegyzés, mert talán kevesen
tudják, hogy már a város születésekor megfogalmazódott az a merész gondolat, hogy célszerű lenne
Dunaújvárosnál a Duna két partját összekötni. Akkoriban ez az elképzelés csak a helyiek álma volt,
s jó sokáig az is maradt.)

– A 8-as főút továbbépítésének
terve volt az első reménysugár,
hogy esetleg itt épülhet meg az Alföld kapuja – folytatja dr. Kálmán
András. – Az 1994–1998-as ciklusban döntöttek úgy honatyáink,
hogy a várostól déli irányban lenne érdemes a hidat megépíteni, figyelembe véve azt, hogy a 8-as főút a Kiskunsági Nemzeti Parkon
keresztül vezet majd. Létrejött
a „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület, amely lobbizásával
segítette az elképzelések megvalósítását. A szervezet munkáját a Dunaferr akkori vezetői is
támogatták, ám a politika nem
volt ennyire jóindulatú. Az akkori közlekedési miniszter egyértelműen kijelentette, hogy nem
fog Dunaújvárosban híd épülni.
A helyi erők azonban nem fogadták el a politika álláspontját, s elsősorban a Veszprém megyeiekkel létrehozták az M8 Kerekasztal
elnevezésű lobbiszervezetet. Ekkoriban készült el Magyarország

hosszú távú, gyorsforgalmi úthálózatának terve, amelybe a 8-as út
korszerűsítése egyértelműen illeszkedett. Azonban a közlekedési
szakemberek azt javasolták, hogy
ne a 8-as főutat folytassák, hanem
új nyomvonalon épüljön autópálya: az M8–M4 tengely. Ez a szakasz csatlakozhat a meghosszabbított grazi autópályához, és hazánkon keresztül haladva Nagyváradig tarthat. Az elképzelésekben szerepelt, hogy az M8-as autópálya Veszprémnél délre fordul,
és segít a Balaton északi oldalának
közlekedési gondjainak megoldásban, illetve fellendítheti az enyingi, sárbogárdi kistérség gazdasági
helyzetét. Ebbe a koncepcióba jól
illeszkedett egy, Dunaújvárosban
megépülő híd lehetősége. Az egri
végpontú M8-as főútvonal végleges átadását ekkoriban 2030-ra
tervezték a szakemberek.
(Ismét csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a Dunaferr privatizációjáról 2002-ben született

kormányzati döntés. A privatizáció esetleges negatív hatásainak
kivédésére 2003-ban a kormányzat az autópályák, az M8–M4-es
tengely és az M6-os autópálya,
valamint a híd megépítése mellett döntött, így az elképzeléseket
a politika is kénytelen volt támogatni. E döntésnek köszönhetően
a 2004–2006-os ciklusban elkészült gyorsforgalmi út tervében
már konkrétan szerepelt, hogy
2015-ig át kell adni az országot
átszelő M8–M4-es tengelyt és a
dunaújvárosi hidat. Ez a tengely
része lesz az Európai Unió TENhálózatának. Egyszer majd…)
A híd gyakorlatilag elkészült,
az M8-as autópálya egy-egy szakasza is készülőben van. A hídra vezető, mintegy 5 kilométeres
gyorsforgalmi útszakaszt a híddal együtt lapzárta után avatták,
és – a kívántnál lassabb ütemben
ugyan, de – folyik az M8-as 71-es
utat elkerülő szakaszának építése is.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Vesztes térségek
– Folyamatos a vita arról, hogy
mely részek legyenek autópályaés melyek autópályává fejleszthető autóútszakaszok – fejtegeti dr.
Kálmán András. – Ezek a kérdések nemcsak az M8–M4-es vonalán, de még az M6-os esetében is
felmerültek. Általában elmondható, hogy egy-egy szakasz forgalmi
helyzete, terheltsége dönt. A fejlesztés legnagyobb gátja azonban a pénz, vagyis annak hiánya.
Ez az oka annak, hogy a korábbi terveket újra és újra átgondolja a kormányzat. Legutóbb az elmúlt év végén, ez év elején módosították a gyorsforgalmiút-terveket. Az M4–M8-as 2015-ös átadási határidején elvileg nem változtattak, de az új elképzelések erősen megkérdőjelezik, hogy tartható-e ez az időpont. Fontossági
sorrendben mindig előkelő helyen szerepelt az M8-as Rábafüzestől a körmendi elkerülőig húzódó szakasza. Ennek az az oka,
hogy 2010-ben ér az osztrák oldalon az autópálya a határhoz. Fontos az is, hogy a Körmenden kialakult nehéz forgalmi helyzeten

Teherpróba

Árválkodó teherautók
ÖNkormányzat
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javítsanak, ezért 2008-tól megkezdődik ennek a szakasznak az
építése. Ezzel egy időben a makói elkerülő építését is megkezdik,
ami szintén az M8-as része lesz.
A minket érintő Dunaújváros–
Lepsény szakasz építése csak 2010
után várható. Mert a pénzhiány
miatt választania kellett a döntéshozóknak, hogy vagy az M8-ast
építik tovább ebben az irányban,
vagy korszerűsítik a 62-es főutat.
Végül ez utóbbi elképzelés megvalósítása mellett voksoltak. Ez
azt jelenti, hogy 2008 után elkészül a teljesen felújított 62-es főút két elkerülő szakasza: a perkátai és a seregélyesi, megszüntetik
a vasúti, közúti kereszteződéseket.
A gazdaság szempontjából is jó,
ha a 62-es út minősége megfelelő,
hiszen a tervekben szerepel egy
székesfehérvári repülőtér és egy
dunaújvárosi kikötő megépítése, így logisztikailag nagy szükség lesz a két város összekötésére.
Ennek a döntésnek a vesztese az
enyingi és a sárbogárdi kistérség,
hiszen az útra, a várható fellendülésre még várniuk kell…
A keleti oldalon 2008 után kezd
épülni a Dunavecse és Kecskemét
közötti szakasz.
A Kecskemét és Szolnok közötti szakasz építése azonban – szintén egy kormányzati döntés miatt,
amit feltehetően az generált, hogy
az unió megfaragta az Új Nemzeti Fejlesztési Terv ezen részét
– hátrább került a sorban, helyette
az M4-es Szolnok és Üllő közötti
vonala épül meg a közeljövőben.
– Én optimista vagyok – mondja dr. Kálmán András –, hiszen
véleményem szerint 2020 körül
átadható lesz a teljes M8-as autópálya, ami a kezdeti 2030-as határidőhöz viszonyítva tíz esztendővel közelebbi dátum. Az elmúlt
tíz év történetét a meglehetősen
sok pesszimista hozzáállás ellenére sikeresnek minősítem, hiszen épül az M8-as több szakasza
is szerte az országban, elkészült
az M6-os Érdig tartó része, ami
folytatódik majd Pécs irányában,
és hát nekünk itt van a gyönyörű
hidunk.

Áthúzott tervek
Több évtizede foglalkozik a közúthálózat fejlesztési kérdéseivel
Molnár László Aurél, a közlekedési tárca közúthálózat-fejlesztési szakembere, jelenleg az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság főtanácsosa. A szakmai
berkekben elismert szakértő januárban a Mérnökújság című
lapban publikálta a Mint lovak az
őszi ködben című írását, amelyből
alább idézünk.
„A 2007–2013 közötti fejlesztési tervek készítése során derült
ki, hogy az Európai Unió feltételrendszerével összehangolt fejlesztési programokra milyen források
állnak rendelkezésre, tehát az is
körvonalazható, hogy milyen közúti és autópálya-fejlesztésekkel lehet reálisan számolni. A Közlekedési Operatív Program útfejlesztési listáját a tárca egyeztetésre
bocsátotta a régiók és megyék politikai tényezői elé, s ennek alapján állt össze a tételes feladatterv.
Az egyeztetés résztvevői úgy ítélték meg, hogy úgysem lesz pénz
nemhogy a teljes Veszprém–Szolnok szakaszra, de még annak első ütemeire sem. Így végül a feladatterv már nem is tartalmazza
az M8-as autópálya továbbépítését, sőt még azokat a szakaszokat sem, amelyek minimálisan
szükségesek a dunaújvárosi híd
megközelítésére, sem a dunántúli, sem a kiskunsági oldalon! Van
tehát egy új Duna-híd, ami nem
vezet sehonnan sehová. Ha nem
épülnek meg a hidat folytató autópálya-szakaszok, a hídon egyedül a dunavecseiek fognak bejárni
a városba bevásárolni, 2×2 sávos,
leállósávos, kerékpárutas autópálya-hídon sétálhatnak majd azok,
akiknek eddig egy komp is elég
volt. Ebből pedig az következik,
hogy ismét elfecséreltünk egy csomó, jobb sorsra érdemes energiát
és pénzt, Szekszárd után megépítve a Dunán a második, sehonnan
sehová hidat. Az ily módon bebetonozott erőforrások a 60 milliárd
forintra tehető beruházási költségen túl – becslés szerint – 2020-ig
megtermelnek nekünk újabb 60

Árva teherautók
Nekem történetesen néhány magára hagyott teherautó jutott
eszembe, ami egy halk megjegyzésre ad okot: nem minden a pénzen múlik.
Mert Horvátországból hazafelé
tartva egy különbséget bárki észrevehet.
Hiába a tűző Nap, a forróság,
nem számít az sem, hogy szombat
van, a horvátországi autópályákat
szorgalmas kezek építik, sosem látott iramban dolgoznak az emberek és működnek a gépek. Amikor
átérünk a magyar határon, és elhaladunk az épülő M7-es mellett,
csak az árválkodó teherautókat
láthatjuk.
J. K.

Ha döcögős az ország kelet–nyugati irányú átjárhatósága autópályák
híján, vethetnénk szemünket az országot merőlegesen átszelő, s ezáltal Európával összekötő folyóra, a Dunára. Erre alkalmat kínált július
elején a Duna térségi kohéziójáról tartott első interregionális nemzetközi tudományos konferencia a Dunaújvárosi Főiskolán.
A kétnapos eszmecserén a Duna menti térségek jövőjéről volt szó.
Az előadók számos megközelítésben mutatták be a Duna interregionális szerepét, a kiaknázható lehetőségeket. Ezenközben a folyó
menti régiók, városok és felsőoktatási intézmények közötti szakmaitudományos együttműködések ügyét is segítették. A rendezvény
rangját jelzi, hogy dr. Glatz Ferenc akadémikus, dr. Lamperth Mónika és dr. Fodor Gábor miniszterek vállalták a fővédnökségét, Natalia Verschelde, az Európai Unió illetékes bizottságának elnöke pedig
az egyik előadója volt. A szekciókban a területi kohézió, a fenntartható
közlekedés, a turizmus, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás, valamint a regionális fejlődési lehetőségek kérdéskörét járták körül.
Fakultatív programként a résztvevők megnézték az új dunaújvárosi
híd és az M6–M8-as autópálya-csomópontot is.
A hazai szakemberek mellett osztrák, szerb, koszovói és bolgár vendégek is megosztották gondolataikat a hallgatósággal, az előadások
szövegét pedig (mintegy 400 oldal terjedelemben) angol és magyar
nyelvű kötetben jelentetik meg. Amiből érzékelhető, hogy a bőség
zavarával szembesülve nem adható átfogó kép a konferencián elhangzottakról. Csupán ízelítőül ragadható ki például A magyarországi Alsó-Dunavölgy, mint turisztikai desztináció című előadás,
amely arra mutatott rá, hogy a Duna boldogabbik végén, azaz a tőlünk nyugatabbra lévő országokéhoz mérten a turisztikai fejlesztési
elképzelések – noha a folyosónk dél felé adott – nálunk bizony koordinálatlanok.

FOLYOSÓNK DÉLRE

milliárd forint kamatveszteséget
és elmaradt hasznot; továbbra is
megmarad az ország szerencsétlenül megmerevedett, rossz térszerkezete, közepén a csőddel küszködő fővárossal, miközben az ország
szétforgácsolódása, kapcsolatépítésre alkalmas közlekedési hálózat
híján tovább tart.”
A fentiekkel kiegészítve a történetet elgondolkodhat az ember.

SZOMSZÉDOK

EURÓPAI NAPJA
Egy 1999-es párizsi kezdeményezés mintájára 2007-ben már 27 ország hét és félmillió állampolgára
vett részt a Szomszédok Európai
Napja elnevezésű, a magányosság
elleni, május utolsó keddjén tartott
rendezvényeken. Bertrand Delanoë, Párizs polgármestere az alapítók egyikeként okkal mondta
nemrégiben, hogy európai szintű
tömegmozgalom született, amelyben „a város újra elsődleges hivatására talál: segíti az állampolgárai közösségtudatának fejlődését,
és támogatja a változásokat”. Magyarországon elsőként a 6300 la-

kosú Kerekegyháza szervezett –
Kereki Puszta Party elnevezéssel
– európai szomszédnapot, amihez
mindössze 100 euró részvételi díjért kaptak a párizsi szervezőktől
kommunikációs anyagot. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a helyi vállalkozók, termelők bevonásával megvalósított
rendezvény érzékelhetően élénkítette a város iránti érdeklődést, így
az a városmarketing szempontjából is hasznosnak bizonyult. További információk találhatók a következő honlapon: www.european-neighbours-day.com
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata



ÖNkormányzat

Két oka van, amiért az alábbi tudósítás a csatlakozások elnevezésű rovatunkban kapott helyet. Az egyik, hogy az 1948-ban alapított, kormányzati szervezeteket és széles tevékenységű
körű nem kormányzati szervezeteket egyesítő Természetvédelmi Világszövetség (The World
Conservation Union = IUCN) a ritka és veszélyeztetett európai növényfajokat felsoroló vörös listáján a tátorján különösen sérülékeny fajként szerepel, s hogy ez a XIX. században
csaknem teljesen kipusztult, szigorúan védett növény a balatonkenesei Soós-hegy lankáin tömegesen pompázik, nyilván azért nevezték el róla a játékvárat, mert az ilyesfajta baba- és családbarát gyermekközpont
manapság a ritkaságok közé tartozik. Az e rovatban való szerepeltetés másik oka, hogy a térség legfeljebb
hároméves gyermekeinek napközbeni ellátására szolgáló projekttel a megvalósítói lényegében az Európatervhez csatlakoztak, mivel a beruházás a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával jött létre.

TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR
Az impozáns szociális szolgáltatóházat, s a benne működő, gazdag játékkészlettel felszerelt Tátorján Játékvárat
június 16-án ünnepélyes keretek között
avatták.
Sörédi Györgyné, a település polgármestere beszédében felidézte a beruházás előéletét. Elmondta, hogy Balatonkenese nagyközség és Papkeszi község
önkormányzatai, a balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató- és a Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani
Intézmény, a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány, valamint a veszprémi székhelyű Szociális Innovációs Társulás közösen fogalmazta meg a térség
szociális ellátásának fejlesztésére vonatkozó EU-s pályázatát. A 116 millió 800
ezer forint értékű beruházási költség
azonban nemcsak a játékvár balatonkenesei megvalósítását tartalmazta, hanem fedezte egy húsz férőhelyes papkeszi bölcsőde kialakítását, valamint egy

Egy tátorján

Egy baba

helybeli óvoda bölcsődévé való átépítését is. A polgármester nem titkolta, hogy
a sikeres uniós pályázat öröméhez némi
üröm is társult, a késve érkezett pályázati támogatás miatt az önkormányzat
kénytelen volt hitelt felvenni, aminek
kamatterheit a település költségvetéséből fizetik ki.
Forgó Györgyné, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára
az avatón hangsúlyozta, hogy a bölcsődék és a hasonló szolgáltató intézmények könnyebbé teszik az édesanyák

munkavállalását, a munkahelyre való
visszatérést. Mint mondta, ma Magyarországon a legfeljebb három éves korú gyermekeknek alig nyolc százalékát
tudják fogadni a bölcsődék, s 2010-re
ezt az arányt tíz százalékra szeretnék
növelni.
Pozsonyi Mónika projektvezetőtől,
egyben a szociális szolgáltatóház vezetőjétől megtudtuk, hogy több szakember áll rendelkezésükre, akik nemcsak
az épületben a hagyományos bölcsődei
ellátásban részesített gyerekekkel foglalkoznak, hanem vállalnak mind Balatonkenesén, mind a térségben különféle
térítéses szolgáltatásokat. Így többek
között házi gyermekfelügyeletet, kihelyezett játszóház, születésnapi zsúr megszervezését, gyermekek készség- és képességfejlesztését, egyéni és csoportos
gyógytornát, egyénre szabott rehabilitációs programkészítést, háziápolást.
Remélik, illetve számítanak arra, hogy
a Balaton mellett és a térségben üdülő családok számára is vonzók lesznek
szolgáltatásaik.

A szolgáltatóház
ÖNkormányzat

Juhász Ferenc
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Azon a napon – július 3-án –, amelyiken a köztársasági elnök újbóli tárgyalásra küldte
vissza a parlamentnek a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
törvény módosítására irányuló jogszabályt, egy országos napilap újságírója tőlem kérdezte
meg, hogy a TÖOSZ miként értékeli ez államfői cselekedetet. Nekem pedig módomban állt
a figyelmébe ajánlani ennek az újságnak a legutóbbi számát, amelyben a TÖOSZ elnöksége
erre vonatkozó határozatának indoklása is olvasható, s ez az indoklás a későbbi államfői okfejtéssel majdhogynem tökéletesen megegyezik. Ez aztán naprakészség, mondta a kollégám elismerően. Inkább holnapra
készség, mondtam erre én.

A SZÖVETSÉG
HOLNAPKÉSZ
A naprakészségnél több a holnapra való készség. Tovább ízlelgetve a nagyhírtelen fellelt kifejezést fogalmazom meg:
a TÖOSZ nem naprakész, hanem holnapkész. Vajon mitől az?
Miért, miért nem, felötlik bennem
a legutóbbi elnökségi ülés egyik, viszonylag gyorsan megvitatott témája.
Aminek napirendre vételére három tagönkormányzat közös törvénymódosítási
javaslata adott okot. Ennek a javaslatnak
a lényege, hogy ne csupán az egymással
határos, hanem az egyazon megyebeli,
egymáshoz közeli települések önkormányzatai is körjegyzőséget alakíthassanak, amennyiben községeik ezernél
kevesebb lakosúak.
A javaslattevők települései közül
az egymással határos Királyhegyes
és Kövegy polgármesteri hivatalainak
fenntartása 2002. január 1-jétől egyazon
körjegyzőség dolga, a hozzájuk közeli,
de velük nem határos Nagylak jegyzői
feladatait a két község körjegyzője tavaly
szeptember 1-jétől megbízott jegyzőként látja el. Mindhárom önkormányzat
képviselő-testülete tavaly decemberben
döntött arról, hogy idén július 1-jétől
közös körjegyzőséget alakítanak.
Csakhogy erre a hatályos törvény szerint nincs lehetőségük, mert a román
határ menti Nagylak Magyarországon
csakis a tőle távolabbi Csanádpalotával határos, a hozzá közelebbi Kövegy
határa tőle 60 méterre és 44 centiméterre van. Az első pillanatban magától
értetődőnek látszott, hogy a TÖOSZ el-

nöksége támogatja a törvénymódosítási
javaslatot.
Az elnökség tagjai tudták, hogy az ország több megyéjében egymással nem
határos települések önkormányzatai –
az adott közigazgatási hivatal tudtával
– közös körjegyzőségeket működtetnek,
az élet lépett túl tehát a jogszabályon, hiszen a jelenlegi informatikai és közlekedési lehetőségek ismeretében ésszerűtlen és idejétmúlt a települések földrajzi
közös határát a körjegyzőség-alapítás
feltételéül szabni.
Amiért is a három önkormányzat közös kezdeményezése a megkezdett közigazgatási és önkormányzati reformfolyamatba illeszkedik.
Akadt két, a törvénymódosítási javaslat tartalmának szűkítésére irányuló felvetés. Az egyik szerint az egyazon
megyebeliséget egyazon kistérségbeliségre kellene módosítani, a másik szerint az egymáshoz közeli települések
közötti távolságot 25 kilométerben kellene megjelölni.
Az egyikfajta szűkítéssel a legkisebb
települést képviselő elnökségi tag nem
értett egyet, a másikkal az elnökség
(és az ország) legrégibb településvezetője. Szerintük részint egy kistérséghatáron fekvő település önkormányzatának legyen módja egy másik kistérség
települési önkormányzatával közös körjegyzőséget alakítani, részint az egymástól például 26 kilométernyire lévő
települések önkormányzatait se szabad
elzárni ettől a lehetőségtől.

Az elnökség végül az eredeti javaslatból kiemelte az ezernél kisebb lakosságszámra vonatkozó korlátozást.
Ezen a napirendi ponton az elnökségi
tagok viszonylag gyorsan túljutottak.
Akárcsak a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma önkormányzati
oldalának képviselői az ingatlanadó bevezetési szándékának elítélésén. Hiszen
magától értetődően elfogadhatatlannak
kellett tartaniuk, hogy a közigazgatási reform és az adóreform, az ingatlanadó bevezetéséhez szükséges személyi,
szervezeti, pénzügyi feltételek tisztázása, a végrehajthatóság vizsgálata előtt,
az önkormányzatok véleményének kikérése nélkül változtasson a kormányzat
a települések gazdálkodását meghatározó pénzügyi forrásokon, és meg kellett
állapítaniuk, hogy a lakosság életvitelét
jelentősen befolyásoló – helyi adóként
kezelt – ingatlanadót az önkormányzatok nélkül nem lehet működtetni. Emellett igényelniük kellett – immár sokadszor –, hogy a törvényelőkészítés folyamatában érdemben részt vehessenek,
mivel a központi és a helyi adórendszer
átfogó felülvizsgálatát és összehangolt
korrekcióját tartják szükségesnek.
Ez azon a napon – július 3-án – történt, amelyiken a TÖOSZ elnöke hiába
tett javaslatot a többi országos önkormányzati érdekszervezet képviselőinek
a munka megosztására.
Legközelebb eredményesebb lehet.
Lesz. Mert a TÖOSZ-nak van hozzá
ideje.
A. G.
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Tavaly választási év volt, emiatt városi címre
pályázni se lehetett, a két és három éve hiába
pályázó hét nagyközségi önkormányzat a tizenkét először pályázóhoz csatlakozva tizenkilencre gyarapította a várossá nyilvánításért
folyamodók idei számát. Közülük egyet – Onga község önkormányzatának kezdeményezését – azért kellett elutasítani, mert a jelenlegi jogszabályi feltételek szerint csakis nagyközségek kaphatják meg a városi címet. Ezt a címet 2007-ben
a tizennyolc joggal pályázó önkormányzat fele nyerte el.

VÁROSSÁ
LETTEK
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium összesen öt
városi címre pályázó önkormányzat kezdeményezését nem értékelte tételesen. A már említett Ongáét a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény
6. § (2) bekezdése alapján kellett
elutasítani, ami ismét felveti azt
a kérdést, hogy helyénvaló-e a várossá nyilvánítás jelenlegi formai
feltételrendszere, mivel jelenleg
a nagyközséggé válás gyakorlatilag lehetetlen, így községi önkormányzatok hiába fejlesztik a városi cím elnyerésére alkalmassá
a településüket, mert községből
város nem lehet.
További négy pályázat azért
nem volt értékelhető, mert a pályázó önkormányzatok képviselő-testülete – Medgyesegyházáé,
Tápiószentmártoné, Újkígyósé
és Vajszlóé – az adatszolgáltatási
követelményeknek maradéktalanul nem tett eleget. (A pályázatok összemérhetősége és szakmai
megalapozása érdekében ugyanis
a várossá nyilvánítási kezdemé-
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nyezés előterjesztésének részletes
szempontjairól és adattartalmáról
szóló belügyminiszteri közlemény
/BK 1999. évi 13. szám/ rendelkezése szerint a kezdeményezőknek
az előterjesztésüket a KSH által
egységesen felmért, hiteles adatokra kell alapozniuk, s ezeket
a megkért adatokat a pályázatukhoz kell csatolniuk.)
Az értékelhetôk
Az értékelhető 14 pályázó közül
Alsózsolca és Pusztaszabolcs önkormányzata harmadszor Ács, Biatorbágy, Egyek, Kál és Mándok
önkormányzata másodszor, Bodajk, Bük, Csákvár, Kozármisleny,
Körösladány, Maglód és Törökbálint önkormányzata először tett
kísérletet a cím elnyerésére.
A tizennégyek közül három
Pest, három Fejér megyei település önkormányzata, nyolc pedig
más-más megye (Baranya, Békés,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú
Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Vas) településéé.

Négy nagyközség rendelkezik
városi múlttal, illetve töltött be
korábban székhelyszerepet: Mándok, Csákvár és Bodajk mezőváros és járásszékhely, Biatorbágy
járásszékhely volt. Aprófalvas térségben van Bük és Mándok. Agglomerációs térségben öt település
van: Biatorbágy és Törökbálint
a budapesti agglomeráció nyugati, Maglód a délkeleti szektorában,
Kozármisleny a pécsi, Alsózsolca a miskolci agglomerációhoz
tartozik. Az alföldi nagyfalvak
közül Egyek és Körösladány önkormányzata nyújtott be értékelhető várossá nyilvánítási kezdeményezést, Ács, Bodajk, Csákvár,
Kál és Pusztaszabolcs pedig egyedi adottságokkal rendelkezik.
Az értékelt települések közül
a legnépesebb települések az idén
is Pest megyeiek: Törökbálint
12 503, Maglód 10 735 és Biatorbágy 10 076 lakossal. A legkisebb
lélekszámú település a Vas megyei Bük 3305 lakossal, s további öt nagyközség lakosságszáma
nem éri el az ötezret.
Az értékelt települések átlagos
lakosságszáma egyébként az előző
évekhez képest (2004-ben 5986 és
2005-ben 5758) növekedett: 6397
volt.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakmai
apparátusa a 14 önkormányzat
pályázatát népességi nagyságrend és településszerkezet, valamint egyéb sajátosságok figyelembevételével értékelte és a hagyományoknak megfelelően előkészítette a politikai döntést megelőző
szakmai bizottság munkáját.
A tudomány és az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek
képviselőiből álló szakmai bizottság megerősítette korábbi állásfoglalását, amely szerint mind
a további várossá nyilvánítási folyamat, mind a közigazgatási reform szempontjából szükség lenne
egy új településhálózat-fejlesztési
koncepció megalkotására. A bizottsági tagok megfogalmazták
támogató, illetve feltételes javaslataikat, amelyek összesítésével alakult ki a bizottság álláspontja.

A nyertesek
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök kilenc nagyközségnek adományozott városi címet.
Három új várossal gyarapodott
Pest (Biatorbágy, Maglód és Törökbálint), egy-egy új városi jogállású településsel Baranya (Kozármisleny), Békés (Körösladány),
Borsod-Abaúj-Zemplén (Alsózsolca), Komárom-Esztergom (Ács),
Szabolcs-Szatmár-Bereg (Mándok) és Vas (Bük) megye.
A nyertesek közül egy 2004ben, három 2005-ben és öt idén
pályázott először.
Ebben az évben 64 ezer nagyközségi polgárból lett július 1-jével városlakó.
Az új városok átlagos lakosságszáma 7184. Az új városok közül
a legkevesebb állandó lakos a jelentős turisztikai szerepet betöltő
Bükben él, a legtöbb Törökbálinton. Összesen három új város lakosságszáma haladja meg a tízezret, háromban ötezernél többen,
s ugyancsak háromban ötezernél
kevesebben laknak.
A kilenc új városból csupán
kettőt vezet kormánypárti politikus. Keller László (Törökbálint)
országgyűlési képviselő az MSZP
és helyi civil szervezet jelöltjeként,
dr. Pelcsinszki Boleszláv (Körösladány) az SZDSZ jelöltjeként lett
polgármester.
A biatorbágyi dr. Palovics Lajos helyi civil szervezet jelöltjeként lett ismét polgármester, de
a legutóbbi Pest megyei közgyűlési választáson az MDF listáján
szerepelt, s vele szemben mind
az MSZP, mind a Fidesz indított
polgármesterjelöltet.
A többi hat új várost független
polgármesterek vezetik. Közülük
a mándoki Pekó Lászlóval szemben indított polgármesterjelöltet
mind az MSZP mind a Fidesz,
míg a Fidesz jelöltjével szemben
nyert Zsiros Sándorné Alsózsolcán és Völgyesi Gyula Kozármislenyben. A büki Horváth Lajossal
és a maglódi Tabányi Pállal szemben a legutóbbi választásokkor
nem indult ellenjelölt.

A

várossá nyilvánítás közjogi aktusát Sólyom László köztársasági
elnök először gyakorolta, amikor idén július 1-jével a 127/2007.
(VI. 29.) KE jelű határozatával
kilenc nagyközségnek városi címet adományozott. Meglehet,
nem tud, s meghökkentené, ha értesülne róla, hogy e határozatának a honlapja (www.keh.hu) szerint nincs nagyobb
jelentősége, mivel a honlap szerkesztői
azon az oldalon, ahol tájékoztatásuk szerint a köztársasági elnök nagyobb jelentőségű határozatainak szövegét közlik,
nem szerepeltetik. A kisebb jelentőségű
határozatoknak azonban nincs se menüpontja, sem oldala, amiért is eldönthetetlen, hogy a szerkesztők bárminemű
jelentőséget tulajdonítanak-e egy olyan közjogi aktusnak, amelynek folytán egyszerre 64
ezer nagyközségi lakosból lett városlakó. E lakosok túlnyomó többsége vélhetően tett is
valamit, amitől a települése várossá válhatott, amitől tehát a városi cím adományozására a köztársasági elnöknek módja nyílt. Ezért elképzelhetetlen, hogy legfőbb közjogi
méltóság ezt a döntését maga ne tartaná nagyobb jelentőségűnek. 
A. G.
Az idei nyertesek közül hat
(Ács, Alsózsolca, Bük, Körösladány, Mándok és Törökbálint
önkormányzata) tagja a TÖOSZnak. A községek helyzetét jól érzékelő vezetőik révén a szolidaritás
jegyében erősödhet tovább a szövetség városi tagozata.
A vesztesek
Az elutasított öt pályázó nagyközség (az első ízben idén próbálkozó Bodajk és Csákvár, a 2004-től
próbálkozó Pusztaszabolcs, valamint a második alkalommal pályázó Egyek és Kál) önkormányzata számára a döntés vélhetően
nem jelenti azt, hogy fejlesztési
terveiket és pályázati szándékukat véglegesen feladják. (Várhatóan a hiányos adatokkal pályázó
négy település önkormányzata is
újabb kísérletet tesz jövőre a városi cím elnyerésére.)
Az öt most nem nyert nagyközségi vezető mindegyike független jelöltként lett polgármester
tavaly októberben. Közülük a káli
Tompa Vilmossal szemben indult
pártjelölt (az SZDSZ színeiben),
a csákvári Giesz János pártelkötelezettsége pedig nyilvánvaló, mi-

vel a Fejér megyei közgyűlésben a
Fidesz–KDNP–NF-frakció tagjaként politizál.
A helyzet
A legfrissebbekkel együtt 298 városa van az országnak, s összesen
még 151 nagyközségi jogállású települése. Azáltal, hogy most három nagyobb lakosságszámú település várossá nyilváníttatott,
egyedül Isaszeg nagyközség népességszáma haladja meg a tízezret. A jelenleg hatályos kistérségi
rendszerben egyedül Aba nem városi jogállású településként kistérségi központ. Éppen az abai példa
bizonyítja, hogy nem csupán a városi cím a fontos, hanem az, hogy
egy-egy település milyen minőségű közszolgáltatást tud folyamatosan nyújtani a saját polgárainak, illetve a térségben élőknek,
az odalátogatóknak.
Az újabb városok térségi hatása értelemszerűen egyre kisebb,
de mikrotérségi szerepet mindenképp be kell tölteniük.
Köszöntjük legfiatalabb városaink önkormányzatait, immár
városlakó polgárait.
Sólyom Z.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A Leader-program legutóbbi fordulójában
3600 pályázatot adtak be, közülük több mint
3000 a nyertes. A pályázatok révén 2,8 milliárd forinttal járul hozzá az uniós kassza
a magyarországi projektekhez. A támogatásról szóló szerződések többségét már aláírták, így zöld utat
kaptak a fejlesztési elképzelések. A finanszírozott projekteket jövő szeptemberig meg kell valósítani. Köztük a Mikulás
földje elnevezésű mesés álomét.

MESÉS ÁLOM
Molnár Katalin, a Magyarországi
Leader Közhasznú Egyesület elnöke szerint sokat lendíthet a magyar vidék helyzetén, hogy a célok
megvalósítására uniós és állami
források most már egyaránt rendelkezésre állnak. – A Leader sikere bebizonyította, hogy a magyar
vidék képes az együttműködésre,
s arra, hogy helyi szinten, széles
körű összefogással civilek, vállalkozók és önkormányzatok közös
projekteket dolgozzanak ki, és tervezzenek meg. – Így nyilatkozott
a pályázatok értékelésekor.
Az álmodók
A települési önkormányzatok
a korábbi évek keserű kudarcai
után gyorsan felismerték, hogy
nagyobb eséllyel pályázhatnak, ha
nagyobb léptékben gondolkodnak. Ha tehát a szomszédos községek a terveiket összehangolva,
egymáshoz illesztve nyújtják be,
úgy több pénzért szállhatnak versenybe. Hiszen voltaképp ez a cél:
ne külön-külön pályázzanak útra, játszótérre, aratóbálra (s megannyi, vidékfejlesztést segítő terv
megvalósítására), hanem az elképzelések egy átfogóbb cél részei legyenek.
ÖNkormányzat
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A Dunamenti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési
Társulásának pályázata e megfontolásból nagy ívű tervet tartalmazott. És nyert, méghozzá kilencven millió forintot egy – a szó
szoros értelmében – mesés álom
megvalósítására, a Mikulás földje
kialakítására.
– A 2000-ben alapított társuláshoz nyolc Fejér megyei település
önkormányzata tartozik: Baracs,
Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim és Rácalmás
– mondja Lóhr Mónika, a Leaderprogram helyi akciócsoportjának
projektmenedzsere, akit inkább
néznék érettségiző diáklánynak,
mintsem e felelős poszt birtokosának. Tolna megyéből ingázik
naponta a munkahelyére. Szavai
hozzáértésről és tájékozottságról
tanúskodnak.
– Földrajzilag Dunaújváros is
a kistérség része, ám városként
nem tartozik a projekt megvalósítására szerveződött akciócsoporthoz, mivelhogy nem vehetett
részt az uniós pályázaton. A csoportot úgy alakítottuk ki, hogy
a célterületet alkotó községek valamint a területfejlesztési társu-

lás mellett olyan civil szervezetek,
vállalkozók és magánszemélyek is
tagjai legyenek, amelyeket, illetve akiket elismernek a közösségek, mert már korábban is részt
vállaltak a települések gazdasági,
társadalmi, kulturális életében.
Egyenként tárgyaltunk a pályázathoz csatlakozó községek vezetőivel, s bár kezdetben bizalmatlanság volt érzékelhető, sikerült
meggyőzni őket a program várható sikeréről. Az igazat megvallva
az eredményességben az is közrejátszott, hogy néhány településen még nem érettek a pályázásra,
járatlanok a tervek készítésében,
így aztán rábólintottak arra, amit
a csoport kidolgozott. Mindazonáltal valamennyi község kirukkolt valamilyen ötlettel, amellyel
gazdagíthatja a Mikulás földjét.
A tervünk egyébként olyan jól sikerült, hogy az első véleményezés
után az ötletek bővítésére kaptuk
vissza.
A mikuláspénz
A pénzt (a települések önrészével együtt 92 millió 19 ezer 543
forintot) májusban a társuláshoz
tartozó községekből választott civil bíráló- és monitoringbizottság
el is osztotta: 22 tervet támogatott. A legkisebb támogatási ös�szeg, 469 ezer forint a rácalmási
asszonykórus Mikulásváró dalostalálkozójára, míg a legnagyobb,
csaknem 15 millió forint a Mikulás földje kerékpárút megvilágítására, és a Mikulás-pihenőház létrehozására használható fel.
Nagyvenyimen Mikulástúraútvonal, Mikulásút és -park jöhet
létre, megrendezhetik a Krampusz-kupát, Daruszentmiklós önkormányzata a Mikuláshoz vezető úton buszmegállókat építhet,
és elkészíttetheti a Mikulás földjének térképét, Kisapostagé a Mikulás csizmája nevű játszótér kialakítására kapott pénzt, Mezőfalva
önkormányzata a Mikulás földjének honlapját készítheti el.
Emellett támogatták a községek egyéb terveit is, korszerűsítéseket, községi rendezvényeket,
parkosítást.

Előszálláson felújítják a művelődési ház homlokzatát, a környéke dekoratív térburkolatot
kap. Nagyvenyim önkormányzata a népdalosok pünkösdi találkozójára nyert pénzt, bővítheti
a sportpályát és bemutató kertészet létesíthet. Daruszentmiklós
a község ötéves születésnapjának
megünneplésére, Mezőfalva a pihenőpark, a focipálya építésére,
és görkorcsolyapálya kialakítására
nyert támogatást, Baracson pedig
játszóterek épülhetnek.
A tyúk és a tojás
De honnan ered az eredetinek bízvást mondható Mikulás földje elképzelés?
A gesztorként működő Nagykarácsonyban 1995-ben nyílt meg
a Mikulásház (aminek kialakítására a Nagykarácsony elnevezés
predesztinálta a község önkormányzatát), s bár a Mikulás azóta többször is új otthonba költözött, népszerűsége mindmáig
töretlen. Tavaly csaknem 15 ezer
látogatója volt, s még a finnek
ismert Télapója, Joulupukki is
rendszeres vendégei közé tartozik. Persze, sem a híres vendég,
sem a sok gyerek nem tudhatta,
hogy az épület fenntartása ráfizetéses volt az önkormányzatnak, amely örült, hogy megszabadulhatott annak terhétől: átadta
az üzemeltetés jogát a négy évvel
ezelőtt megalakult Mikulásfalva
Látványfalu Üzemeltető, Hagyományőrző és Természetvédő Kht.nak. (Most a Mikulásházat a kht.
működteti, s az önkormányzat
nem kér bérleti díjat érte.)
A Mikulásház volt az alapja
a Mikulás-projektnek, amely egy
lokálpatrióta, nevezetesen a nagykarácsonyi Mészáros Géza fejében
született meg.
Az igazat megvallva néhány évvel ezelőtt még úgy beszéltek róla, mint „az álmodozó Géza őrült
ötletéről”. (Hogy nem meggazdagodni akart az ábránd révén, azt
igazolja, hogy a mai napig a Dunaferr Ferromark Kft.-nél dolgozik, s még nem vett fel pénzt
a közhasznú társaságtól, amelyet

mostanra jó érzékű vállalkozók
és ötletekben gazdag önkéntesek
is támogatnak.) A kht. saját költségén elkészíttette a mesefalu terveit, amelyeket látva bizony tátva
marad az ember szája.
– Mire a végére érünk, két és fél
milliárdos fejlesztés valósul meg,
főként uniós pályázati pénzből
– mondja Mészáros Géza, a Mikulás Kht. ügyvezető igazgatója.
– Az elkezdéséhez négyszázmillió
forint kell, ám ez a környék legnagyobb programja lesz, amely
túlnyúlik a településen, a régión,
de még a kistérségen is. Szerencsénkre látott fantáziát a tervben a dunaújvárosi önkormányzat, amely hárommillió forintot
adott a kezdeti lépésekre, és a régió, amely tizenkét millióval szállt
be a munkák elkezdésébe, hogy
legalább a pályázati önrészekre
legyen fedezet. Ha készen lesz,
nagyobb lesz a finn mesefalunál
is, s talán csak az Egyesült Államokban lévő télapó-központ előzi meg. A község határában épül
fel a Mikulás földje, amely szórakoztató, kulturális és vendéglátó
centrumokat foglal magában, lesz
benne rénszarvaspark, csillagjárószán, állatsimogató, játszóház,
jóságkapu, mesemondó-szolgálat.
A vendégek kiszolgálására gyorsétterem, szálloda épül majd, s mivel a célturizmus vonzza a befektetőket (no és ha az M8-as út is
elkészül, amely átvezet a településen), megjelenik az átmenő forgalom is. Tervezzük, hogy a november végétől január közepéig
tartó idényt kibővítjük tavaszi és
nyári, kapacsolódó rendezvényekkel, hogy ne csak egy szezonhoz
kötődjön a program. Mindeközben a legfontosabb, hogy valódi,
gyermekcsalogató programot kínáljunk, a kicsiket ugyanis nem
lehet becsapni. A Mikulásnak igazi szakáll kell, mert hitelét veszti,
ha álszakállal pózol. Még a pocakjának is valódinak kell lennie,
és egyáltalán: tilos olcsó elemekkel megtéveszteni a legfontosabb
közönséget, a gyerekeket. Úgy is
mondhatnám, az állszakállon áll
vagy bukik minden. Éppen ezért

Mikulásföld Mikulásai ilyenkor nyáron a szakállukat növesztik. Merthogy a gyerekeket holmi álszakállal nem szabad megtéveszteni. Képünkön a legfőbb Mikulás (civilben Ferenc), aki
az internetes honlapján máris néhányszáz gyermek iwiwes barátságát szerezte meg.

– talán e körben nem árulok el titkot – nekünk három Mikulásunk
is van, akik ilyenkor, nyáron csak
a szakállukat növesztik. Minden
esztendőben megújul a Mikulásház arculata, mert nem elegendő a
megszokásra építenünk, ha virágzó vállalkozássá akarjuk bővíteni
a népszerű téli rendezvénysorozatot. A valódi, finn rénszarvasok
novemberben érkeznek, s apránként megvalósítjuk a terv minden
részletét.
A részletek – amelyeket levédettek – a legkevésbé se titkosak.
Épülne itt ásványvíz-palackozó,
amely természetesen a Mikulás
földjének hűsítőjét forgalmazná,
a kakaót és forró csokit gyártó
üzem, s a környező községek valamelyikében megtelepülő nápolyigyár, avagy a játékgyár termékein a Mikulás földje emblémája
díszelegne.
Az ügyvezető igazgató szerint
ötlet és érdeklődő van bőven, s bár
minden településnek vérszegény
a költségvetése, egyszerre több
létrehozhat egy jó pályázati készA Települési Önkormányzatok
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séggel bíró társulást, amelynek révén rövidebb idő alatt megtérülhet a beruházás. A Mikulás földje
összefogja és egyben tartja a településeket. Amelyek a kezdeti bizalmatlanságot legyőzve társultak, s amint azt a nyertes pályázat
is bizonyítja, a Mikulás-projekt
uszályában lehetséges az előrejutás.
Kényszerházasság
Megfordul az ember fejében,
hogy bizony savanyú lehet a szőlő: a Mikulásházból kinőtt ötlet
immár önálló életre kel, amelyhez
a nagykarácsonyi önkormányzat
csak asszisztálhat. Jóllehet az sem
kevés, amit bevételként hozhat, ha
a program részleteit követjük: fellendül a turizmus, élénkül a forgalom, munkahelyeket teremt a vendégek kiszolgálása, iparűzési adóbevételt fialnak a megtelepülő vállalkozások.
A kecsegtető lehetőségekre csak
ingatja a fejét a község polgármestere, Réz István:
– Tudja, mit jelent nekünk a Mikulásház? Ha egy szóval kell mondanom, akkor: gondot. Ha bővebben kell válaszolnom, akkor:
gondot, aztán gondot, irdatlan
sok gondot. Nézzen csak körül:
itt, ezen a szűk utcán állnak meg
a buszok, jön a sok gyerek, és csak
szemetet hagynak maguk után.
Az itt élők okkal panaszkodnak,
hogy a meghitt ünnepek csendjét lárma töri meg, de ezt még elviselnénk, ha lenne belőle valami
hasznunk. A Mikulásházat azonban most már a közhasznú társaság üzemelteti, a haszon is az övé,

Decemberben a nagykarácsonyi szeretetpostát valósággal elárasztják a Mikuláshoz írt levelek.
ÖNkormányzat
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Mikulásház

a falunak nincs ebből egy fillérje
sem. Persze, hogy keserű a szám
íze. Nézze meg a kimutatást: ahhoz képest, hogy a Mikulás földje
projekt gesztorai vagyunk, a legkevesebb támogatást kaptuk.
Jó magyar szokás szerint ilyenkor egymás torkának esne a társaság és a község önkormányzata
(s az igazság okán említsük meg,
nem is álltak ettől olyan messze;
a képviselő-testületet megosztotta a társasággal való kapcsolat mikéntje), ám győzött a józan
megfontolás: jelentene-e hasznot
a marakodás, vagy üdvösebb a békülés és az összefogás?
– A községet jórészt idősek lakják, akik már nemigen hajlandók
életformát váltani, gazdálkodnak,
de a kihívásoknak már nem tudnak megfelelni – sorolja, vagy inkább panaszolja a polgármester.
– A szövetkezeti mezőgazdaság
felszámolásával nálunk is megszűntek a munkahelyek, így Dunaföldvárra, Dunaújvárosba járnak dolgozni az emberek. A legnagyobb munkáltató az önkormányzat, óvodát, iskolát működtetünk.
Főútvonal híján ugyanis a befektetők elkerülnek bennünket, nem
látnak bennünk lehetőséget. Mint
egy vénkisasszony, úgy kínálkozunk a közelben felépült Hankooknak, a koreai gumiabroncsgyárnak, meg a Dunaferrnek, meg
a többi ipari vállalkozásnak, hozhatnának ide összeszerelő üzemet, bedolgozói részleget, bármit.
Egyetlen kiutat látok csak, azt, ha

együttműködnünk a Mikulásház
Kht.-val, sőt, ha szorosabbra fűzzük velük a kapcsolatot. Úgy tudom, jövőre részvénytársasággá
alakul át, akkor pedig mi is benne
akarunk lenni, hogy részesüljünk
a haszonból. Mi adjuk a hátteret
a munkájához, vagyis a falu nélkül semmire se menne. Van tehát
erkölcsi alapunk, hogy részesedést
kérjünk. Tulajdonosok akarunk
lenni a vállalkozásban. A község
lakóinak is más lenne a hozzáállása, ha éreznék, hogy csordogál
ebből bevétel a kasszánkba. Géza barátom okos ember, tudom,
nélküle és a társaság nélkül nem
is jutnánk semmire, ezért aztán
gesztust is gyakoroltunk: pedagógus-földjeinket elcseréltük a társaságéval, mert az ő területük erdőből való kivonása harminc millió
forintba kerülne. Most a testület
még ódzkodó tagjait győzködöm:
veszekedéssel nem megyünk semmire, a Mikulásház Kht. révén viszont boldogulhatunk.
A siker feltétele
Így fest tehát egy sikeres Leaderpályázat árnyalt háttere. Nagykarácsony esete a példa rá, hogy
szabad merészet álmodni, s hogy
miképpen lehet jó ötletből hasznos vállalkozást létrehozni. Ám
a sikernek az is feltétele, hogy egy
község önkormányzata ne csupán
maga akarjon tollasodni, s hogy
ne nézze nyári mikulásnak a többieket.
Jakab Klára

mindennapok

A kastélyok és kúriák többsége műemlék.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozza meg, hogy milyen szerepet szán a köztulajdonban lévő műemlékeknek, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága pedig az állami
tulajdonban lévő műemlékegyüttesek megóvásáról, működtetéséről, esetleges felújításáról gondoskodik.

Dr. Varga Kálmán idén júniusig a Kulturális Örökségvédel- kormánydöntésekkel kellene megtölteni. Ez még eddig nem
mi Hivatal elnökeként dolgozott, azóta visszatért korábbi történt meg. Remélhetően a kulturális kormányzat élni kíván
munkahelyére, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságához. Így ezzel a lehetőséggel, javaslataink a minisztériumban, illetve
mindkét terület gondjait és lehetőségeit ismeri. Őt kérdezte a kormány előtt vannak. Ha életbe lépnének, rendkívül kis
munkatársunk.
mértékben növelnék a költségvetés terheit.
– Igaz-e, hogy a műemlékesek meglehetősen rugalmatla– Mennyire tudnak segíteni az önkormányzatoknak, hogy
nok?
a területükön lévő, esetleg nem is a tulajdonukban álló műem– Évente 50–60 ezer ügy fut át a Kulturális Örökségvédelmi lék megkapja a védelmet, tulajdonosa ne hagyja pusztulni?
Hivatalon, de csak pár esetben fordul elő munkaleállítás, vagy
– Erre jó, bár szélsőséges példa a turai kastély, amely maéppen kényszer-helyreállítás. A pénzbüntetés is ritka.
gántulajdonba került, ám a tulajdonos az épületet sokáig
– Mekkora az önkormányzati tulajdonú műemlékek ará- pusztulni hagyta. Elértük, hogy a legfontosabb állagvédelmi
nya?
feladatokat elvégezze, miközben az önkormányzat is igyeke– Ma Magyarországon a négy és félmillió épületből 12 zett megszorítani őt. A hivatal hatósági jogosítványai révén új
ezer a műemlék, országosan védett épület, vagy romterület. tulajdonost léptetett be a cégbe, amely a kastélyt apportként
Közülük 3000 egyházi tulajdonú, alig 500 az állami tulaj- kívánta felhasználni. Elkészültek a tervek a hasznosításra,
don és körülbelül 2400 tartozik önkormányzati tulajdonba. ehhez a hivatal felügyelői, építészei adtak szakmai segítséget.
Gyakran előfordul, hogy az állami tulajdonú épületen az ön- Bár örülnénk, ha az asztalunk tele lenne pénzzel, és lehetne
kormányzatnak használati joga van. A törvényi szabályozás osztogatni, de ez természetesen nincs így, s az osztogatással
egyébként független a tulajdonosi körtől.
nem is értenék egyet.
Egyetemlegesen írja elő a jogszabály, hogy
– Akár önkormányzatok, akár magána tulajdonos köteles gondoskodni az adott
személyek a védett műemlékek tulajdonoépületről, vagy műemlékről. Ez vonatkosai, legtöbbjük biztosan értékeli és becsüli
zik az önkormányzatokra is.
ezt a nemzeti kincset. Milyen anyagi se– Az önkormányzatok egyre kevésbé
gítséget, esetleges uniós pályázatokat letudnak erre pénzt fordítani.
het a megóvás, a helyreállítás érdekében
– A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
igénybe venni?
elnökeként többször javasoltam, hogy a vé- A Tura Invest Kft. a Schossberger-kastély fel– A különböző tárcáknál vannak olyan
és hasznosítására 2004-ben megaladett műemlékek tulajdonosainak kimun- újítására
típusú
pályázatok, amelyeket valamilyen
pított magyar–indiai vegyesvállalat célja egy
káljunk valamilyen kedvezményrendszert. körülbelül száz szobás, legalább négycsillagos módon kapcsolni lehet a műemléki helyEurópa minden államában, de világszerte szállodakomplexum és konferenciaközpont reállításhoz. Például munkahelyteremis léteznek adó-, illetékkedvezmények, és megvalósítása 2008 nyaráig. A tervezett fel- tésre, hiszen egy műemlék nemcsak azért
során megóvják a kastély egyedi építékiszámítható pályázati rendszerek mű- újítás
fontos, mert remek épület, vagy tradíciszeti és művészettörténeti értékeit, hiszen ez
ködnek. A 2005-ben konszenzussal életbe az egyetlen fennmaradt, teljes egészében Ybl ók fűződnek hozzá, hanem hogy az adott
lépett örökségvédelmi törvény nálunk is Miklós által tervezett francia neoreneszánsz közösség használni tudja, hogy tehát élet
megteremtette ehhez a kereteket, csak ép- stílusban készült (a Loire-menti kastélyokra legyen benne. Nem feltétlenül a helyreálpen konkrét tartalommal, javaslatokkal, hasonlító) épület Magyarországon.
lítás az, ami az adott helyzetben prioritást
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

17

ÖNkormányzat

kap, hanem a hasznosítás. Kimondottan műemléki pályáztatás a Nemzeti Kulturális Alapban van. Külön régészeti és
műemléki kollégium bírálja el a néhány százmillió forintra
benyújtott pályázatokat. Az Eeurópai uniós lehetőségek között sem találunk kimondottan helyreállítási pályázati lehetőséget, viszont van kistérségi fejlesztésre, turizmusfejlesztésre,
munkahelyteremtésre pályázati kiírás; ezekben szerepelhetnek műemlékek is. Az előcsatlakozás idején például Miskolc
belvárosa városfejlesztés címen kapott nagyobb támogatást.
Tata belvárosa, a tó, annak történeti környezete és az Esterházy-kastély az önkormányzattal együttműködve újult meg.
Ugyancsak a pécsi dzsámi, amely a város központjában van,
s állami tulajdonban lévő műemlék, de az egész tér megújulása
is lehetővé vált a restaurálás folytán. Sirok váránál az önkormányzattal együtt pályáztunk, 300 millió forintot tudtunk
a rekonstrukcióba fektetni.

Tiszadobon, az élő és a holt Tisza ölelésében
egy soktornyú, mesébe illő palota emelkedik,
amelyet 1880 és 1885 között, a francia gótika
stílusában építtetett Andrássy Gyula miniszterelnök Alpár Ignác tervei szerint. Az Erzsébet
királyné tiszteletére emelt, egy teljes esztendő
számait megjelenítő Andrássy-kastélynak 4 bejárata, 12 tornya, 52 szobája és 365 ablaka van.
Északi oldalát a még most is pompás látványt
nyújtó buxus-labirintus, az angolpark övezi, délen franciapark, keletről a Tisza, nyugaton és
északon a labirintus után az 500 hektáros parkerdő határolja. Tudósítónk (Cselényi György) úgy
értesült, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
önkormányzat az Andrássy Kulturális Út létrehozása a szlovák–magyar határ mentén elnevezésű
projekt révén 41 ezer eurót meghaladó összeget
nyert az Interreg IIIA Magyarország–Szlovákia–
Ukrajna határ menti összefogást serkentő tervezet keretében. A projekt célja az Andrássy-kastélyokra és -emlékhelyekre alapozott kulturális-turisztikai együttműködés kialakításának segítése.
A partnerek bevonásával kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány, s az Andrássy Kulturális
Út turisztikai programja vélhetően a tiszadobi
kastély hasznosítását is tartalmazza.
ÖNkormányzat
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– Az önkormányzatoknál kulcskérdés az önrész előteremtése…
– Szükség lenne ennek kormányzati rendezésére. Az előcsatlakozás ideje alatt volt erre kedvezményes lehetőség.
– Megoldás lehet-e az idegenforgalmi hasznosítás?
– Bár a turizmustól sok minden nem változik meg, de ha
sajátos idegenforgalmi termékekkel lépünk a piacra, az segíthet a településnek. Mintegy kétszázötven épület sorsán kellene elgondolkodnunk. Egy részük olyan, amelyeknél indokolt,
hogy állami tulajdonban maradjon, van köztük, ami hasznosíthatatlan, például egy romemlék, de a harmadik csoport
esetében az államnak nem volna szükséges a hasznosításban
szerepet vállalnia. Érdekes példa erre a tatai Esterházy-kastély, amelynek egy részét megnyitni, a másik részében pedig
panziót üzemeltetni lehetne-kellene.
Hajós Anna

Tornanádaskán az Árpád-korabeli, ma hatszáz lelkes határfalu nevezetessége a Hadik-kastély középkori eredetű épülete, amelyre az 1790-es
években a gróf Gyulay család építtetett barokk stílusú épületszárnyat.
Hét hektáros parkja védett. Állami tulajdon. Gyógypedagógiai nevelőintézetként szolgál.

Örkényben a Pálóczy–Horváth család tagjai a falu földesurai voltak
a XX. század első felében. István, a vállalkozó kedvű családfő a református templom, a téglagyár, kisvasút, mintagazdaság és az iskola mellett a
faluhoz közel felépíttette a család otthonául szolgáló kúriát, amelyet a falu
népe kastélynak titulált. A második világháború után az épület pártirodának és téeszirodának adott helyet, majd művelődési házként szolgált,
2006-ban az önkormányzat felújíttatta, s szabadidőközpontként hasznosítja. Mögötte a hatalmas tölgyek és tiszafák alatti parkot esténként
megvilágítják.

Hatvanban a város önkormányzata azt szeretné, ha az évek óta kihasználatlan Grassalkovich-kastély adna otthont a Hatvany Lajos
Múzeum gyűjteményének. Érsek
Zsolt polgármester szerint azonban az épület teljes rekonstrukciója olyan beruházást igényelne,
aminek anyagi fedezetét saját erőből nem tudják előteremteni. Fogas kérdés az épület további üzemeltetése is. Mert nem akarnak
úgy járni, mint a közeli Gödöllő,
ahol évről évre több száz millió
forintot kell szerezni a már rendbe hozott kastély fenntartásra. Ezt
a helyzetet elkerülendő, a múzeumi funkció mellett magánvállalkozásoknak is helyet adnának az
épületben. Az elképzelések között
szerepel egy elegáns étterem kialakítása, de lehetségesnek vélik
Anarcson a Czóbel- és Teleki–
Rabovay-kúria egyaránt rossz állapotú. Mészárosné Tarr Erzsébet
műemléki területi felügyelő elmondta, hogy az örökségvédelmi
hivatal az önkormányzatot kötelezte a felújításukra. A Czóbel-kúria földszintes épülete az 1820-as
években klasszicista stílusban készült. Jelenleg üres. A kúriához
tartozó, szakszerűen tervezett hat
hektáros park megyei védettségű.
Ott hatalmas, sima levelű páfrányfenyők, vasfák, tulipánfák, platánok és tölgyek találhatók. A Teleki–Rabovay-kúria 1790-es építésekor modernnek számított, állítólag még bidé is volt a fürdőszobájában. A második világháború
után államosították, több családot

a pénzintézeti hasznosítást, miközben az épület egyik, már korábban felújított szárnyában továbbra
is működtethető volna a művelődési központ. A polgármester emlékeztetett arra, hogy az Európai
Unió Phare-programja révén már
2005-ben megtörtént a Grassalkovich-kastély részleges felújítása,
valamint a főtéri korzó kialakítása.
Összesen 1,25 millió eurót használhatott fel Hatvan a fejlesztésre,
a költségek 90 százalékát az unió
fedezte, a 30 millió forintos önrész
egyharmadát pedig a kastély vagyonkezelője, a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság, így a településnek 20
millió forintjába került a program
végrehajtása. A fejlesztés keretében
helyreállították a város egykori
korzójának 150 méteres szakaszát,
azt díszburkolattal, utcabútorok-

kal látták el, s felújították az 1754
és 1763 között épült barokk kastély
belső udvarát, az udvar felöli homlokzatát, a főtér felé eső kertrészét
és kerítését, valamint díszkivilágítást kapott az épület. A belső terek
azonban mindmáig romosak. Számítások szerint az épület teljes felújítása mintegy 2 milliárd forintot
Tréba Ákos
igényelne.

A Czóbel-kúria ma

A Teleki–Rabovay-kúria egykor

költöztettek bele, a szükséglakásokat csak nemrégiben számolták fel. Az önkormányzat mindkét
kúriánál elvégeztette a feltárást,
a helyreállítására engedélyezési
tervet készíttet. A komplett külső-belső felújítás 300–400 millió
forintba kerül. Az összegre pá-

lyázati úton törekszik szert tenni
a helyi önkormányzat, mert terveztetés finanszírozásához sincs
elég pénze.
Hogy a két kúriát a jövőben mire akarja, vagy tudja használni,
még nem ismert.
Cselényi György
Hídvégardó – az alig hétszáz
lakosú település – nevezetessége
a műemléki védettségű Gedeonkúria, amelyet az e nevet viselő
család az 1700-as közepén magának építtetett. A copf stílusú ház
hatszobás. Az önkormányzatnak
2000-re sikerült felújíttatnia, azóta faluház-teleház, amelyben
térségmenedzser, helyi programszervező és több civil szervezet is
helyet kapott, legnagyobb terme
kiállítások és fórumok színhelye.
Udvarán kézművesház létesült.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

19

ÖNkormányzat

Balkányon a Gencsy-kastély
egyemeletes 2+5+2 tengelyes,
a középrészén négyoszlopos, árkádos, eklektikus stílusú épület.
Gencsy Sámuel 1774-ben vetette
meg az alapjait. A munkálatokat
a nagykállói volt vármegyeháza
olasz építőmestere Salvatore Aprilis irányította. A XIX. század második felében Gencsy Béla az akkor egyszintes épületet egy szinttel bővítette és átalakította. A második világháború után államosították, sokáig állami gyermekotthonként funkcionált a hétezer
lelkes, három éve várossá nyilvánított, soktanyás településen. Ma
a megyei önkormányzat tulajdona és lakatlan. Nemrégiben viharkárt szenvedett. Szeretnék a tetőt
helyreállítani, meg visszabontani egy-két, már nem használt kéményt. Ehhez hatósági engedélyre van szükség. Az épület összes
hasznos alapterülete 770 négyzetméter. Eladó.
Nagyarban üresen áll a XIX.
században épült, késő klasszcista, eklektikus stílusú Luby-kastély. Valamikor a budapesti Zichy
Galéria használta. Ma az állapota
rossz, a hétszáz lelkes falu önkormányzata anyagiak híján nemigen
tud vele mit kezdeni. Kompletten
fel kellene újítani, s valamiképpen
hasznosítani. Ugyanitt, a Túr folyócska partján áll a Kende–Luby-kúria, amelyben egykor (amikor a Tisza című versét írta) Petőfi
Sándor vendégeskedett (azóta is
Petőfi fájának nevezik a tölgyet,
amelynek árnyékában a költő alkotott). A kúria ma a Hortobágyi
Nemzeti Park tulajdona. Évekkel
ezelőtt felújították, s erdei iskolát
hoztak benne létre. Eladó.
ÖNkormányzat
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Tiszavasváriban 1820 körül
épült a földszintes Dessewffy-kastély, a klasszicista kastélyépítészet
egyik remekműve. A homlokzati síkjából előreugró portikuszt öt
pillér tartja, fölötte háromszögletű timpanon látható. Utoljára 1870
körül bővítették, mai alakját ekkor nyerte el. A 48 szobás épület
egyik szárnyát iskolaként, kollégiumként hasznosítják. Homlokzatát felújították. A város önkormányzata az elmúlt évben a norvég pályázaton való részvétel lehetőségére építve a kastély turisztikai hasnosítását is tervezte úgy,
hogy az egyik szárnya megmaradjon a gyerekek elszállásolására,
a másikban viszont háromcsillagos
szálloda fogadhatná a vendégeket.
(Az Európai Unióhoz tíz újonnan
csatlakozott ország részére létrehozott Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű programra
való pályázás lehetőségét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a februári
stop után idén június 1-jén ismét
megnyitotta.) Tiszavasvári önkormányzata a terv kivitelezésére állítólag megkapta volna az engedélyt
(meg a pénzt), de nem élt vele.

Kállósemjénben a Kállay család barokk stílusú kastélyát – Kállay Miklós miniszterelnök későbbi
lakóhelyét – 1763-ban építette két
olasz építő, Salvatore és Giuseppe
Aprilis. A hozzá tartozó park természetvédelmi terület, különösen
értékes a kastélyhoz vezető hársfasor. A második világháború után
államosították, volt a kastélyban
munkásszálló és terményraktár,
majd 1964-ben az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség költségén és kivitelezésében rendbe
hozták, és műemlékké nyilvánították. Tanyai diákotthonként
1994-ig funkcionált. Több évig
a Ratkó József költő által vezetett olvasótábornak adott helyet.
A négyezer lakosú település önkormányzata kistérségi konferenciaközpontként szeretné hasznosítani. Az épület egyelőre üres.

Mándokon a Forgách-kastély U alaprajzú földszintes, késő barokk
épület, emeletes középrizalittal és manzárdtetővel. A főhomlokzat
4+3+4 tengelyes, középrizalitját ion fapillérek tagolják és háromszögű
oromzat zárja le. A kerti homlokzat 5+3+5 tengelyes, középen az utcai oldallal szinte teljesen azonos rizalittal, a háromszögű oromzatban
a Forgách címerrel. A kastélyban jelentős műgyűjtemény volt, amelynek sorsa ismeretlen. Egykor gyönyörű volt a kastély parkja is. A műemléki védettségű, nagyon lepusztult épület tulajdonosa a Templomos
Lovagrend Tiszántúli Priorátusa Egyesület. Jelentős összegű állami támogatással elkezdte az épület felújítását, amely, ha megvalósul, akkor
a négy és félezer lakosú városban munkalehetőséget teremthet.

Cégánydányádon a Kendekúria a parkjáról nevezetes. A mai
hétszáz lelkes község eredetileg
két falu – Cégény és Dányád –
egyesüléséből jött létre. Cégényt
a Kende család, Dányádot pedig a Kölcseyek birtokolták, akik
atyafiságban álltak egymással.
A cégénydányádi parkot, klasszicista kúriájának felépítése után,
az 1830-as években idősebb Kende Zsigmond kezdte kialakítani,
s nem a geometrikus elrendezésű
bécsi divatot követte, hanem angol mintára tájképi kertet alkotott. A kúria a Szamos folyó partján épült. Földszintes, homlokzati
kialakítása különlegesen impozáns. A homlokzatán Kölcsey Ferenc ide írt verse olvasható: „Alkota munkáskéz engem, s a szőke
Szamosnak / partjain a költő lát
vala s zenge felém: / ház örökülj

s vidám békével tartsad öledben /
gazdád s gyermekeit s hív unokái
sorát.” Külön figyelmet érdemel
a kastély fehér faragott kő főbejárata és boltozatos előcsarnoka.
Az 1958-ban műemléknek nyilvánitott épület a legutóbbi időkig a meg yei önkormányzaté
volt, benne gyermekotthon működött. A kúria és a 100-holdas
kert – amely országos védettségű
természeti érték – jelenleg a Hortobágyi Nemzeti Park tulajdonában van. A kert rekonstrukciójához csak 1984-ben kezdtek hozzá,
miután a Szamos 1970-es áradása
elől idemenekített állatok csaknem tönkretették, ami a háború
után tüzelőnek kivágott fák közül megmaradt. A kúria födémés a tetőszerkezetét nemrégiben
felújították.
Gyôrteleken 1990 óta védett
műemlék a Csizmadia-kúria, a helyi önkormányzat tulajdona. Felújítására kétszer pályáztak, de
a terveik műemlékvédelmi szempontból kifogásolhatók voltak.
Legutóbb, 2004-ben közösségi
házat szerettek volna a kúriában
kialakítani. Nem sikerült.

Beregsurányban a műemlék jellegű Károlyi-kastélyt a Károlyi
család klasszicista stílusban építtette a XIX. század közepén. A földszintes épület utcai és udvari homlokzatán a négyoszlopos oszlopcsarnokot háromszögű oromzat zárja le. A helyi önkormányzat tulajdona,
nemrégiben felújították, jelenleg a polgármesteri hivatal működik benne (képünkön). A hatszáz lelkes község ékessége még a beregi részen
ritka barokk épületek egyike, a XVIII. század végén emelt Bay-kúria,
amelyben a legutóbbi időkben óvoda és posta működött. Az épületen
2006-ban komplett felújítást hajtottak végre. Új lett a tetőszerkezete,
ajtóit, ablakait kicserélték, pincéjében megszüntették a fal nedvesedését. Jelenleg az önkormányzat teleházként hasznosítja.

Vásárosnaményban az 1728ban épült barokk stílusú Tomcsányi-kastély a 2005-ben megkezdett
felújításáig diákotthonként funkcionált. A képen látható meglehetősen leromlott állapotú épületen
már elvégezték a pince, a földszint,
a tető, a héjazat külső-belső tatarozását. A műszaki átadás a közelmúltban volt. A jövőben a Beregi
Múzeum gyönyörű néprajzi kiállítási anyaga kap itt helyet. A megtekinthető tárgyak nagy mennyisége és értéke indokolta a kastély
szomszédságában lévő melléképületek felújítását is. Azokban a múzeum irodái lesznek. A pincében
látványraktárak kialakítását tervezik. A Tomcsányi-kastély felújítására ROP-pályázat révén elnyert 291 millió 705 ezer 364 forint uniós támogatással nyílt lehetőség. A nem pályázati összeg
7 millió 479 ezer 700 forint volt.
A projektvezető szervezet a város önkormányzata, társszervezete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága. Az előbbi a kastély tulajdonosaként valósítja meg
az építészeti felújítást, az utóbbi
– mint a múzeumot fenntartó
partner – a múzeum berendezését
és szakmai működtetését vállalta.
A projekt befejezésének időpontja
2007. augusztus 31. Az új turisztikai attrakció a nemzetközi trend
szerinti lehetőségek kihasználását,
valamint az egyedi szolgáltatások
iránti hazai igények által támasztott növekvő kereslet kielégítését
célozza a kulturális turizmus területén és hozzájárul az idegenforgalmi szezonalítás és a vonzerők regionális koncentráltságának csökkenéséhez.
Cselényi György
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Veszprém megyében az igen
sok épített érték közül Lovászpatonán egy védett park közepén áll
a késő barokk stílusban épült Somogyi-kastély, ami ma általános
iskola. Pápakovácsiban szintén
egy Somogyi-kastélyban, Magyargencsen a Széll-kastélyban működik az általános iskola.
Lesencetomajon a Nedeczkykastély szociális otthon, Balatonfüreden a Gombás-kúriát egy vállalkozó idősek otthonaként hasznosítja.

Nagyesztergár önkormányzata
a Purgly-kastélyban mutatja be
a település helytörténeti gyűjteményét. Csabrendeken két kastély,
a Bogyay és a Fekete is a látnivalókat gazdagítja.
A kastélyok között különleges
helyet foglal el Devecserben az
Esterházy-várkastély, az épületegyüttes a XVIII. század vége felé
épült át, majd eklektikus stílusban, neogótikus és neobarokk elemekkel gazdagítva átalakították
(képünkön). Itt ma gazdag könyvállománnyal a városi könyvtár
működik.
Bakonyoszlopon az Esterházykastély ma iskola, illetve gyermekotthon, Dobán az Erdődy-kastély
szanatórium, Csopakon az egykori veszprémi püspök által építtetett Ranolder-házban a növényvédő szolgálat, az angolkisasszonyok korábbi nyaralójában a Balatoni Nemzeti Park igazgatósága
működik. 
Juhász Ferenc

Veszprémben a vár épületegyütteséből egyedül a Dubniczay-palota
van a városi önkormányzat tulajdonában. Az épületet az Európai Unió
társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a Regionális Fejlesztés Operatív Program projektjeként rekordidő alatt újították
fel (a felújítás és a kiállítás megszervezése teljes költségének 736 millió
forintjából 718 millió forintra rúgott a vissza nem térítendő uniós támogatás), avatása – 2006. augusztus 20-án – az év országos kulturális
attrakciója volt (Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos avatóbeszédében úgy fogalmazott, hogy a beruházás és az itt megnyílt kiállítás, ha Veszprémet nem is Európa kulturális fővárosává, de Európa
egyik kulturális központjává emeli). Azért is, mert a palota a Svájcban
élő, magyar László Károly műgyűjteménye legértékesebb részének adott
otthont (a koncentrációs táborok lágereit megjárt orvos-pszichológus
az ötvenes évektől különböző művészeti irányzatok felé fordult, színdarabokat írt, saját színtársulatot is alakított, művészbarátai tanácsára
lett műkereskedő, világhírű műgyűjteményének tíz évig keresett magyarországi bemutatóhelyet, egy része Budapesten volt megtekinthető
1996-tól 2000-ig). A rekonstruált épületben kapott helyett Tegularium
néven, a Magyar Építőipari Múzeum Téglagyűjteménye is.
ÖNkormányzat
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Újszászon az Időskorúak Szociális Otthonát működteti az Orczy–Dessewffy-kastélyban a helyi
önkormányzat. Fehér Judit civil
referens elmondta, hogy a klasszicista stílusú műemlék épületet Orczy (I.) György báró építtette 1831ben. Az 1848-49-es szabadságharc
idején Újszászon élt az Orczy-uradalom gazdatisztje, Vörösmarty
Mihály öccse, Vörösmarty János. A költő hozzá hozta ki csecsemő kislányát Szolnokról szekéren, amikor 1849. január 2-án
a kormánnyal együtt Debrecenbe ment. A második világháború
után államosított épületben mindvégig szociális otthon működött.
Maga a kastély 120 férőhelyes, de
23 szobájában és az 1960-as években mellé emelt kétszintes épületben összesen 220 idős emberről gondoskodnak. Az egyemeletes kastély leromlott állapotban
van, teljes rekonstrukcióra szorulna. Az épület átépítése, a korszerű vizesblokk, az akadálymentesítés vélhetően több százmillió
forintba kerülne. Mivel a Zagyva árterületén van, gyakran befolyik a pincébe a víz, salétromosak
a falak, időnként dohos a levegő
a 4–11 ágyas szobákban. Az önkormányzat már többször pályázott a kastély felújítására, mindeddig sikertelenül.
Pusztamonostoron a XVIII.
században nemesi közbirtokosság
működött, a település kuriális nemesi pusztának minősült. A kistelepülésen ma is fellelhető kúriák
közül kettő önkormányzati tulajdonban van, ezek fenntartásáról,
állagvédelméről gondoskodnak.
A Balázsovich família 1747-ben
kapott nemesi bizonyítványt, ezt
követően egy közös parkban két
kúriát is emeltek a család férfi tagjai, ezek közül már csak az Oszkár-féle áll. A földszintes, tégla-

lap alaprajzú épület nagytermét
utoljára négy évvel ezelőtt újította fel az önkormányzat, azonban
a külső felújítás, a lábazat kijavítása és a kúria melletti park rendbetétele is nagyon időszerű lenne,
minderre azonban jelenleg nincs
pénz. Bognár Sándorné, a polgármesteri hivatal főelőadója elmondta, hogy jelenleg művelődési
ház működik a kúriában, amelyet
1928-ban az építtető az egri érsekségnek adományozott, az érsekség pedig a Népművelő Testvérek
Társasága apácarendnek engedte
át. A nővérek óvodát és bölcsődét tartottak fenn, színjátszókört
szerveztek. Az 1948-as államosítás után a helyi termelőszövetkezet magtárnak használta az épületet, 1954-ben művelődési házat
és könyvtárt alakítottak ki benne, később a könyvtár átköltözött
az iskolába. A másik önkormányzati fenntartású kúriát Hegedűs
István budapesti bankár építtette, a família 1925-ben átengedte
a a községnek óvoda céljára, az államosítás után megmaradt ez a
funkciója, illetve a legújabb kori rendszerváltozást követően is
óvodaként működtetik.
Tiszafüreden a múlt század
elején hét családnak is volt kúriája. Az egyiket a közelmúltban
gyülekezeti terem céljára egyház
vásárolt meg, egy másikban a helyi Kiss Pál Múzeumot működteti
a megyei Damjanich János Múzeum, a harmadikban vendégházat
rendezett be a Hortobágyi Nemzeti Park. Két kúria magántulajdonban van, az egyiket helyreállították, a másikat most renoválják
a Kékessy család leszármazottai.
Az önkormányzat tulajdonában
van a XIX. század első felében épített – egy időben magánkönyvtárnak is helyet adó – Farkas-kúria,
amelyben a Fekete László Alapfokú Művészeti Iskola részeként
zeneiskola működik. Barna Imréné, a polgármesteri hivatal munkatársa szerint az épületre ráférne egy nagyobb felújítás, esetleg
egy teljes rekonstrukció, ám erre jelenleg az önkormányzatnak
nincs forrása.

Tiszaderzsen a település és Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik
építészeti ékessége lehetne az 1750-es években népies barokk stílusban épült Borbély-kúria, ha megmentenék. Dr. Bóta Mihály jegyző elmondta, hogy a műemléképületnek jelenleg nincs teteje, beázik, félő,
hogy az enyészeté lesz az egykor 11 szobás, 13 oszlopon nyugvó tornácos épület, amelyet ma már csak több száz millió forintból lehetne
helyrehozni. Az államosítás után termelőszövetkezeti tulajdonban volt,
majd 1952-től 1990-ig általános iskolaként működött. Ezt követően
külföldi állampolgár vásárolta meg, majd többszöri tulajdonosváltás
után 2003-ban került vissza az önkormányzathoz, amelynek azonban
nincs pénze a felújításra. Az épület országosan védett műemlék. A tulajdonos önkormányzat az épület pusztulását elkerülendő a legszükségesebb állagmegóvási munkákat elvégzi, a a polgármesteri hivatal
irodáit kívánja átköltöztetni jelenlegi méltatlan helyükről a felújított
kúria épületébe való átköltöztetését csak tervezi. E terv szerint a kúriában lenne a másfélezer lelkes falu reprezentatív házasságkötő terme,
közétkeztetésre A részletes tanulmányterv azonban – jobb sorsra várva – egyelőre a hivatalban porosodik.
Tiszaburán Bárczay Gyula
1889-ben, házasság révén szerezte
meg a Recskyek egykori kúriáját,
amelyet impozáns, klasszicizáló
stílusban építtetett át. Az építés
pontos ideje ismeretlen, s meglehet, hogy a helyiek azért nevezik
Bárczay-kúriának, mert eredeti
építőjéről Jókai Mór az Egy magyar nábob című regényében éppenséggel az ellenszenves Kutyfalvi András alakját mintázta.
Az államosítás után sok változtatáson átesett épületbe – a tornácot
például beépítették, a homlokzatát átalakították, díszítőelemeit
eltávolították – legelőbb pártok
költöztek, majd iskola lett belőle.
A helyi testület 1978-tól kezdve

napjainkig kultúrházként működteti. Kiss Sándor, a polgármesteri hivatal munkatársa elmondta,
hogy a kúriához tartozó park fáit
az évek során kivágták, a helyükön általános iskola, sportpálya,
legutóbb pedig fedett szabadtéri színpad épült. Maga a kúria jó
állapotban van, tavaly kifestették
a helyiségeit és új vizesblokkot is
kapott. Tavaly augusztus 20-án
pedig a korábbi bárói család tagjainak jelenlétében márványtáblát,
amely Bárczay Istvánnak, a család egyik jeles képviselőjének állít
emléket, s a község önkormányzata ezentúl az intézményt Bárczay
István Művelődési Ház néven üzemelteti. 
Simon Cs. József
A Települési Önkormányzatok
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Somogy megyében másfélszáznál több XVII–XIX. századi
kastély és kúria az örökségünk.
Iskola, szociális otthon, kórház,
múzeum, levéltári raktár, szálloda, étterem működik bennük, de
olyan is akad, amelyet az új tulajdonos kizárólag családi célokra
használ. Legtöbbjük műemlékileg is védett.
A megyei önkormányzat mintegy tucatnyi műemlékkastélyt
birtokol. A Dél-dunántúli Régió
földrajzi közepén lévő, reklámhordozónak is ajánlható nagyberki Vigyázó-kastélyt évek óta
szeretné értékesíteni: ma százhatvan millió forint a vételára. A vagyongazdálkodási és beruházási
iroda vezetője, Marosvári György
szerint a jelenleg levéltári anyagok tárolására szolgáló épület idegenforgalmi, turisztikai célokra,
konferenciák megrendezésére alkalmas lehet. Érdemes lenne egy
új épülettömbbel bővíteni, ahová
a kastélyból üvegtetős földalatti
folyosó vezethetne. A szép környezetű, szállodának átalakítható batéi Gaal-kastélyért – amelyet
a megyei múzeum raktáraként
használnak, s amelyet korábban
nem tudtak visszavásárolni a Gaal
família kecskeméti leszármazottai
– 38,5 millió forintot remélnek.
Hamarosan értékesíthető lesz
az ádándi Csapody-kastély (felső
képünkön) is, mert a benne működő Fekete István Szakiskolát
és Kollégiumot összevonták a tabi Rudnay Gyula Középiskolával,
Szakiskolával és Kollégiummal.
A somogyvári Széchenyi-kastélyra – amelyben a megyei önkormányzat óvodát, iskolát, speÖNkormányzat
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ciális szakiskolát, diák- és gyermekotthont működtet – van vevő. A műemléki védelmet élvező,
29 hektáros parkkal kínált ingatlanban sokan látnak fantáziát.
Tabon a Welsersheim grófok
hajdani kastélyéban pszichiátriai
betegek élnek, a segesdi Széchenyikastélyban időskorúak és szenvedélybetegek ápolása, a szabási kúriában szenvedélybetegek rehabilitációja folyik. A Kőkút–Gyöngyöspusztai Magas Cédrus Szociális
Otthon a valamikori Festetics-vadászkastélyban üzemel, csaknem
kétszáz időssel, beteggel, hajléktalannal, míg a Drávatamási grófi
kúriában és a kastélyosdombói vadászkastélyban fogyatékossággal
élőket gondoznak. Az irodavezető
szerint vagy korszerűsíteni kellene
ezeket az épületeket, hogy a fenntartó megyei önkormányzat megfeleljen a törvényi előírásoknak,
vagy pedig ki kellene váltani őket.
Erdős Zsuzsanna, a megyei önkormányzati hivatal szociálpolitikusa
úgy véli, hogy egy ideig önerőből
nem valósulhat meg a korszerűsítés, mivel hiányoznak a megfelelő erőforrások, illetve az épületek
adottságai nem megfelelőek ilyen
célokra, ezért a kiváltás célravezetőbb lehetőség.
A megyei közgyűlés július 5-én
elvi nyilatkozatban úgy rendelkezett, hogy az ideiglenes működési
engedéllyel rendelkező kastélyépületeket eladni csak azzal a feltétellel lehet, ha a leendő tulajdonos a megyei önkormányzat igényeinek megfelelően, ugyanazon
a településen, teljes infrastruktúra kialakításával, a jelenlegi férőhelyek és munkahelyek megtartásával egy korszerű intézményt
létesít.
Egy paksi vállalkozó vásárolta meg a szentgáloskéri kúriát,
amelyet vadászkastéllyá szeretne átalakítani, továbbá a mernyei,
egykor a piarista rend tulajdonában lévő, háromszintes rendházat,
hogy abban konferenciaközpontot hozzon létre. Kisfalusi András mernyei polgármester szerint
az önkormányzat szempontjából
hasznos lenne, mert javítana a fa-

luképen is, ha a vásárló a helybeli
állástalanoknak munkát kínálva
mielőbb elvégeztetné a rekonstrukciót.
Somogyországban a közelmúltban újult meg a somogybükkösdi
egykori Perczel-kastély pincéje.
A települési önkormányzat fontosnak tartotta a felújítását, hiszen
az igézően szép környezetben lévő
kastély igazán vendégcsalogató;
kiváló lehetőség különféle rendezvények, szakmai konferenciák megrendezésére.
Somogygesztiben, a Jankovics–Bésán grófok hajdani birtokán egy gyönyörű őspark közepén
áll a klasszicista stílusban épített
Gesztenye Kastélyhotel. Marton
Rudolf somogygeszti polgármestertől tudom: az Ausztráliából
hazatelepült Kozma Elemér állíttatta helyre az épületet, vitt életet
öreg falak közé. Emellett anyagilag járult hozzá a falunapi programokhoz, az iskola rendezvényeihez, s lehetőségei szerint segítette
a geszti tanulókat is. Mivel meghalt, a leánya viszi tovább a vállalkozást, amely az iparűzési adóval
gyarapítja némiképp az önkormányzat bevételeit.

A Kutashoz tartozó Kozmapusztán a fürdőmedencés kastélyhotel lett a Hertelendy-kastély (képeinken). Lakodalmak, tanácskozások, baráti összejövetelek kedvelt helyszíne a gondozott parkkal
körülvett épület. Muzsikált már
itt a „varászlói varázsló” Varnus
Xavér, az orgona fenegyereke is.
Lőrincz Sándor

Pomázon az 1773-ban, barokk
pompában épült Teleki–Wattaykastély a település múltjának szerves része, ma a városközpont dísze, s már igen régóta közcélokat
szolgál. Dr. Varga László, a polgármesteri hivatal titkárságának
és szervezési irodájának vezetője
tájékoztat arról, hogy ez a kastély
az első világháború után – a tulajdonos család akaratából – hadiárvák otthona volt, a második világháború végeztével pedig gyermekvédelmi intézménynek adott
helyet egészen a legutóbbi időkig.
Néhány éve a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságtól visszakapta a város, igaz, nem tulajdonba, csak
használatba.
– Igaz-e – kérdem –, hogy míg
a tulajdonos jó gazda módjára ügyel a létesítmény állagára,
gondozza, óvja, szépíti azt, addig
a használó csak használja, addig,
amíg lehet, nem törődve a következményekkel, az idő okozta pusztításokkal.
– Lehet, hogy igaz – mondja az irodavezető –, de ránk ez
nem jellemző. Az idő ugyan nyomot hagyott a kastélyon, de amikor lehetőségünk nyílt rá, azonnal cselekedtünk. Ez a lehetőség 2002-ben érkezett el, amikor
az önkormányzat a vagyonigazgatósággal közösen Integrált helyi
akciók fejlesztése címmel sikeresen pályázott Phare-pénzre. Mi
fontosnak tartottuk, hogy a megnyert 2 millió 975 ezer forintból a
kastélyt hozzuk rendbe, hiszen ez
itt a legfőbb látványosság, s remekül hasznosítható is.
KulturPont.
Így nevezik röviden mindazt,
amit az említett projekt által megvalósítottak. Két év alatt, ha nem
is csodák, de látványos eredmények születtek.

– Sikerült itt egy olyan központi
közösségi teret létrehozni a helyi
lakosság, valamint a hozzánk érkező turisták számára, amit mindig is szerettünk volna – mondja
dr. Varga László. – Itt valósul meg
egy régi álom, a Magyar Kórusok
Háza, a hozzá tartozó vendégházzal. Azért mondom jövő időben,
mert bár az épület már kész, jelenleg a garanciális munkálatok
folynak, a beköltözést, megnyitást,
folyamatos működést jövő év januárjára tervezzük.
A kastély a hangversenyteremmel nemzetközi színvonalú zenei
és idegenforgalmi események színhelye lehet majd. A Teleki–Wattay
zeneiskola már működik, sőt, kibővült profillal, oktató művészeti
szakközépiskola is, amelyben balettet, néptáncot, képzőművészetet is tanulhatnak a gyerekek. Az
idősek napközi otthonából gondo-

zási központot hoztak létre, átmeneti gondozóházzal, családi krízisotthonnal és a házi gondozást
segítő információs központtal.
Adományként értékes informatikai berendezéseket kaptak,
amelyeket igen jól tudnak hasznosítani: mentálhigiénés képzést
és személyiségfejlesztő tréninget
tartanak a házigondozó hálózat
húsz önkéntesének, s lehetőség
nyílik a helybeli munkanélküliek
képzésére, foglalkoztatására is.
A kastély vendégházában pedig
idegenforgalmi szakemberek látják majd el a teendőket.
A Teleki–Wattay család külföldön élő leszármazottai is eljöttek
megnézni az újjáalakult épületet,
ők úgy látták, hogy ami Pomázon a kastéllyal történt, az egyfajta hétköznapi csoda. A zeneiskolát
adománnyal is segítették.
/leopold/

Lajosmizsén a Gerébi-kúriát a környék egyik nagybirtokosa, Öttömösi Gerébi Gyula a XIX. század végén építtette. A szegények jótevőjeként ismert földesúr okleveles gazdászként a birtokot mintagazdasággá fejlesztette, nemzetközileg elismert ménest létesített. Halála
után a magára maradt kúria idővel használhatatlanná vált. Teljes körű felújítása egy bankot, egy szállodákat működtető vállalatot és a helyi téeszt tömörítő gazdasági társaságnak köszönhető: 1986 óta, tehát
több mint húsz éve hotelként kínálja egyre bővülő szolgáltatásait. Ma
a Gerébi Kúria Hotel és Lovasudvar Magyarország középső részén,
az Alföld szívében, Budapesttől mindössze 70 kilométernyire a térség
egyik legrangosabb turisztikai vállalkozásaként vonzza a vendégeket,
legutóbb az Európai Unió társfinanszírozásával, a ROP-pályázat nyerteseként fejlesztették.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Nagymágocson gróf Károlyi
Imre építtette a Károlyi-kastélyt,
amely 1945-ben munkásüdülő
lett, s ahol 1949-ben görög szabadságharcos menekültek leltek
menedékre. Az impozáns épületben jelenleg a Csongrád Megyei
Önkormányzat Kastélyotthona
(szociális otthon) működik. Több
érdeklődő cég közül a budapesti
Arravana Kft.-vel kötött együttműködési megállapodást és adásvételi szerződést a megyei önkormányzat, tájékoztatta lapunkat
Péter Árpád, a megyei önkormányzat sajtófőnöke. A vállalko-

Szabadkígyóson van a Wenckheim család (és az Alföld) legimpozánsabb épen maradt kastélya és kastélyparkja. A Wenckheim-uradalom gróf Wenckheim Frigyes
idején élte fénykorát, aki feleségével, gróf
Wenckheim Krisztinával együtt ezt a kastélyt 1875 és 1879 között építtette, valamivel korábban, mint Budapesten a mai Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épületét. Az Ybl
Miklós tervei alapján német neoreneszánsz
stílusban megépült kastélyba 1945 tavaszán
a Békéscsabai Felső-mezőgazdasági Főiskola költözött (tangazdaságával és gépállomásával együtt), benne azóta is iskola működik, amiért ugyancsak elhasználódott. Noha
1958-ban és 2002-ben is felújították, teljes
egészében rekonstrukcióra szorul. Az állami tulajdonban lévő épület kezelői jogát
ÖNkormányzat
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zás fedett vízi centrumot és szállodát szeretett volna kialakítani,
emellett vállalta, hogy korszerű
szociális otthont létesít a nagyközségben, valamint kiépíti a
szennyvízcsatorna-hálózatot. Mivel egyetlen kapavágás sem történt, a megyei önkormányzat képviselő-testülete – élve a szerződésben foglalt jogával – egyoldalúan
elállt a szerződéstől. Így továbbra
is megoldatlan a 365 férőhelyes,
41 hektáros parkkal körülvett,
1954-ben alapított kastélyotthon
helyzete. – A helyi önkormányzat
adna területet az új szociális otthon megépítésére – mondta Stibál Róbert, a nagyközség polgármestere. – Százötven nagymágocsi lakos dolgozik jelenleg a szociális otthonban, egyáltalán nem
mindegy a számunkra, hogy mi
lesz a rászorulók és a nagy múltú
Károlyi-kastély sorsa.

az előző önkormányzati ciklusban a szabadkígyósi önkormányzat – a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Intézet működtetése céljából – átvette volna, de a kezdeményezést a megyei önkormányzat elutasította,
a kastélyt pedig az el nem adható műemlékek közé sorolta. A szabadon látogatható kastélypark 1954 óta természetvédelmi
terület, a Szarvasról irányított Körös–Maros Nemzeti Park egyik legismertebb része.
A franciakert, az egykori játékos bukszusgirlandok felújítása folyamatban van, lassan
visszanyerik eredeti szépségüket. Július 20.
és 21. között ebben a kastélyban és a parkjában rendezték meg a Kastélyjátékok elnevezésű kulturális napokat, a Szigetszínház itt
játszotta el a Hair című musicalt, és a NOX
együttes koncertet itt adott.

Geszten a 928 négyzetméter beépített alapterületű, L-alakú Tisza-kastélyhoz mintegy 27 hektárnyi park kapcsolódik. Itt született
Tisza Lajos bihari főispán három
fia: Kálmán, a dualizmus korának ismert miniszterelnöke, Lajos, a szegedi árvíz kormánybiztosa, és a korán elhunyt Domokos,
akit Arany János görögre és poétikára oktatott. Itt született Kálmán fia, István is, akit a nép Tisza
Pistának nevezett, s ugyancsak
miniszterelnökként tette ismertté a nevét. Mindkét kormányfő
a helyi, 2000–2001-ben felújított családi kriptában nyugszik.
A kastély egyik részén a községi
könyvtár, a másik részén az Arany
János Általános Iskola felső tagozata kapott helyet a kétszáz személyes, családi és önkormányzati rendezvényeknek is otthont adó
kultúrteremmel együtt. A valamikori angolpark rekonstrukciós
terve elkészült, a műemléképület
a Dégáz-vagyon értékesítése folytán szerzett pénzből és pályázati
forrásból történő felújítása azonban hosszú évek óta várat magára.
Négy éve a hatalmas mennyiségű
hó súlya alatt leszakadt a terasz,
amely életveszélyessé vált; önerőből hozatta rendbe a községi önkormányzat. A kastély jelenleg turisták számára is látogatható, a kis
nyári lakkal együtt, amely Arany
János kedvelt tartózkodási helye
volt, amikor Tisza Domokos nevelőjeként 1851 januárjától októberig a kastélyban lakott. Az épületben ma a költő emlékére berendezett kiállítás látható.

Tarhoson is van egy megkopott
Wenckheim-kastély, amely főképpen arról nevezetes, hogy a falai
között alapította 1946-ban Gulyás György karnagy a község nevét elhíresítő bentlakásos énekzenei iskolát. Ugyanitt építették
a Kodály Zoltán által 1953. május
elsején avatott zenepalotát, amelyben a helyi általános iskola, a zenegimnázium és zeneművészeti
szakiskola együtt kapott helyet.
Az ország első alulról szerveződő
ének-zenei közösségét azonban
nem viselte el a diktatúra, a Magyar Dolgozók Pártja főideológusának, az Elnöki Tanács helyettes
elnökének, Révai Józsefnek döntése következtében, miniszteri rendelet záratta be 1954. szeptember
elsején a Békés-Tarhosi Zeneművészeti Szakiskolát és Gimnáziumot. Az összességében 100 hold
területen (ebből 70 hold park
és arborétumszerű erdő, 30 hold
szántóterület) fekvő, az ország első magyar ének-zenei szakirányú
líceumától és tanítóképző intézetétől, az első ének-zenei általános
iskolától átvett Wenkckheimbirtok épületeiben, az Egyesített
Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézetben 1954. november
11-én kezdődött meg az oktatás.
Az 1976 óta az egykori iskola
hagyományra alapozva megrendezett Békés–Tarhosi Zenei Napoknak külföldön is híre van.
A Wenckheim-kastélyban jelenleg a Békés Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény működik. Július 7-én
itt szervezte meg először a község
önkormányzata és a Tarhos Fejlődéséért Közhasznú Egyesület közösen a Körösök-völgye Folklórfesztivált és Tarhosi Falunapot.

Bélmegyeren a fáspusztai, Ybl Miklós tervei alapján romantikus stílusban, égetett
téglából 1855 és 1862 között épített, igen gazdag tömegtagoltságú, szabálytalan alakzatú,
összesen 147 helyiséges Wenckheim-kastélyról, a fából készült lépcsősoráról, a nyolcszögletű saroktornyáról azért közlünk fotókat, mert előfordulhat, hogy hamarosan mindez
nem lesz megtekinthető. Ugyanis a kastélyt, az azt körülvevő erdővel egyetemben idén
tavasszal egy osztrák üzletember vásárolta meg, aki itt cége menedzsmentjének óhajt
munkahelyet és pihenőházat teremteni.
Kétegyházán az Andrássy–Almásy-kastély 1749-ben építtetette
gróf Andrássy Zsigmond, a parkot
pedig Almásy Ignác létesítette, aki
1796-ban vásárolta meg a birtokot. A kastélyt 1859-ben Ybl Miklós tervei alapján alakították át.
A legnagyobb magyarországi román nemzetiségű település egykor romantikus stílusú parkkal
övezett, konferenciák megrendezésére kiválóan alkalmas kastélyában 1952-től folyik a középiskolai
oktatás. Az iskolához hatszáz személyes étkező, meg egy Európahírű gépfejlődés-történeti gyűjtemény tartozik, ez utóbbi állandó

kiállítás tárgya, s a látogatói szállodai szintű szolgáltatásban részesülhetnek. A Békés megyei önkormányzat az idén kérte a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumtól az FVM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának az átadását, ám nem
kapta meg. A kastélyparkban június végén kezdődött a harmadik,
kétnapos gasztronómiai fesztivál
kétegyházi kakaspörkölttel, túróstáska levessel és túróval vagy burgonyával készült varzarral, méhkeréki kapros palacsintával.
Dányi László
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Nagykerekiben Hajdú-Bihar
megye bihari részének, de az egész
megyének a legszebb és történelmileg legbüszkébben emlegetett
építménye volt a Bocskai Istvánról híres kastély.
Magát a területet – amely teljesen sík, hegy és folyó nélküli, tehát
természetes védelemmel nem bír
– még a honfoglalás előtt is várral védte az itteni lakosság. Mivel
más építőanyag nem volt, földvárak épültek a környékbeli Kismarjában, Gáborjánban, s a jelenlegi
határ másik oldalán is, Biharban,
Bélben, Bélavárban.
Nagykereki – korábbi nevén:
Kereki – ebben az időben uradalmi központ volt, amelyet az Ártándy család birtokolt. (Ártándnál
van ma a határátkelő.) Az Ártándyak építették fel a településen azt
a kettős várrendszert, amely körbe vette lakóhelyüket.A várrendszer anyaga tégla, kő, de „magyar
módra” döngölt föld is volt. A lakótorony építéséhez követ és téglát használtak, ezért ez egészen
a huszadik századig megmaradt.
A település váráról elnevezés tanúskodik, annak idején Váraljakerekinek nevezték.
Ezt a várrendszert fejlesztette
tovább a XVI. század végén Bocskai István, aki 1583 és 1599 között
a falakat bástyákkal megerősítette, kívülről vizesárokkal védte.
Tágas belső terét lovasság elheÖNkormányzat
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lyezésére is alkalmas épületekkel
látta el. A földszintes, zsindelytetős belső várkastély egy kis domb
tetején emelkedett. Az ott épített
várkút ma is látható.
Hogy mennyire fontos volt
a megerősítés, az 1604. október
3-án derült ki, amikor Cyprian
Concini váradi alkapitány osztrák
császári csapataival a várat hiába
rohamozta, mert – ahogyan a korabeli krónikás írta – „a császári
sereg október 5-én veszteséggel és
szégyennel elvonult alóla, megfélemlíttetvén a hajdúktól”. Tulajdonképpen ezzel az esemén�nyel kezdődött a Bocskai-szabadságharc, amely győzelemmel – az
1606-os bécsi békével – ért véget.
Mivel a vár tulajdonosa, Bocskai István utód nélkül hunyt el,
a várkastély előbb a Báthoryak,
majd a Bethlenek birtokába került.
Az osztrákot igen, a törököt már
nem élte túl a várkastély. Szejdi pasa 1660-as ostroma (a környékbeli
nép csak Szejdi-járásnak említette) lerombolta a várat, s a kastélyt
is. A török kiűzetése után Joseph
Kriczig császári főbiztos a XVIII.
század első felében még az egykori
vár ép részében lakott. A várkastély és a vár 1749-ben került Mensáros Györgyné Magyary Kossa
Judit birtokába. Férje halála után
ő, majd leánya és veje lett a környék földesúra. A várnak ezután

már nincs többé történelmi szerepe. Később a Csanády család kapta meg a kastélyt azzal, hogy újjá
kell építenie. Ez 1752 és 1785 között meg is történt. Ekkor alakult
ki a várkastély mai változata.
A lepusztult lakóépület helyén
1752–84 között barokk kastély
épült, délkeleti részén toronyszobával. A kor irányzatának megfelelően ma vidéki barokk kastély
tárul a látogató szeme elé. Főhomlokzatának – amely mögött
29 méteren találhatók a lakóterek
– szélessége 30 méter. A külső falak vastagsága 1,1 méter.
A Csanády család nevéhez fűződnek még a XIX. századi jelentős változások: A későbbi, 1850es átalakítás során késő klasszicista, majd 1870-ben romantikus
jegyekkel is gazdagodott az épület. 1850-ben az épület oszlopos
klasszicizáló előtérrel bővült,
és 1870-ben romantikus-neobarokk átépítéssel nyerte el mai
formáját. A kastély 1878–1927-ig
a Lakatos családé lett. A következő tulajdonos már nem lakta, csak
birtokolta.
A második világháború után
a gazdátlan várkastélyt a teljes megsemmisülés fenyegette.
A rommá vált épületek anyagát
a lakosság kezdte elhordani. Ezt
sikerült megakadályozni. Mészáros Géza és Horler Miklós tervei
alapján, Letényi Árpád Hajdú-Bihar megyei főépítész irányításával
1959-ben láttak hozzá a helyreállítás munkálatainak, amelyeket
az Országos Műemléki Felügyelőség fejezett be a hatvanas években.
Ekkor az újjáépített várkastélyban könyvtár, kiállítóterem, mozi
és büfé kapott helyet. Az 1986-os
felújítás során ez utóbbiak megszűntek, viszont a kiállítótér háromszorosára bővült, amellyel
Nagykereki várkastélya Bihar legnagyobb múzeuma is lett, amely
főleg Bocskai- és hajdúemlékeket
mutat be.
A Bocskai-szabadságharc szempontjából sorsdöntő csata története interaktív terepasztalon nyomógombokkal megeleveníthető.
Gőz József

Nyírbátorban a város önkormányzata a Báthory-várkastély és a hozzá vezető utak rekonstrukciója
című projekttel a Phare-program 2002–2003-as területfejlesztési alapjából kétmillió eurót meghaladó
összeget nyert. Célja volt a város szívében európai
színvonalú, új funkciójú, vonzó településrészt kialakítani, és ezáltal növelni az idegenforgalmi vonzerőt és gyarapítani az ideérkező turisták számát.
A Báthory család az itteni, XIV. századi udvarházát
a XV. század végén várkastéllyá alakíttatta (ekkor
a mintegy 60×80 méteres területet övező falakon belül több palotaszárny és egyéb épület ölelte a középső udvart). A várkastély északi szárnyának közepén
állt az északi palota, amely erősen átalakított formában hosszabb ideje magtárként szolgált. Az épületet az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1985-ben
műemlékké nyilvánította. Ezt a rendkívül leromlott
műszaki állapotú kastélyrészt már felújították, emellett a várkastély pinceszintjén kőtárat alakítottak ki
régészeti tanulmányi bemutató színhelyéül, s itt lesz
egy reneszánsz étterem is. A földszinti termek az első időszakban a Báthory családot és a kort bemutató vándorkiállításnak, majd időszaki kiállításoknak
adnak majd helyet. A tetőtért rendezvényteremként
hasznosítják. A kastélyt körbevevő park is megújul,
parkolóhelyekkel bővül. A várkastély a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében van, további hasznosításáról Nyírbátori Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. gondoskodik. Naponta 10 és 18 óra között
díjmentesen látogatható.

Fertôszéplakon állandó kiállítóhely megnyitását tervezi Széchényi-kastélyban a tulajdonos
önkormányzat, amíg nem találnak hasznosítót vagy vevőt a felújításra szoruló létesítményre.
Arra törekednek, hogy a tárlatok,
az előadói estek, a kamarakoncertek életet vigyenek a hosszú ideje
üresen álló műemléképület falai
közé. Az évszázados épület építészeti-műemléki feltárása megtörtént, a hasznosítási tervet pályázati forrásból szeretnék elkészíttetni, a felújításhoz befektetőre van
szükség, mivel a kastély rekonstrukciója becslések szerint az önkormányzat tízéves költségvetését
emésztené fel.
A kastély a XVII. század utolsó
harmadától csaknem egy évszázadon át a Széchényi családnak
adott otthont.Itt született Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti
Múzeum alapítója, Széchenyi István édesapja. Bozsvári István polgármester szerint mindezek okán
is érdemes lenne felújítani a műemléképületet, amelynek működtetésében partnerséget vállalna
az önkormányzat. Megemlítette,
néhány évvel ezelőtt, amikor felröppent a hír, hogy Tony Curtis
érdeklődik a kastély iránt, valójában annyi történt, hogy a magyar származású amerikai színész német ügynöke keresett határ közeli kastélyt a hírességnek, s
járt ez ügyben Fertőszéplakon is,
az üzletet azonban nem sikerült
nyélbe ütni. A polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban felvetődött a kastély szállodává, kulturális centrummá alakítása. Sokak véleménye szerint
az épületet helyreállítása után a
világörökségi rangot elnyert fertőtáji turizmus szolgálatába lehetne állítani. Az önkormányzat
többféle módon szeretné felhívni
a figyelmet erre az épített kincs-

re, meglehet, hogy a pincéjét bormúzeummá alakítja, a kiállítóhely
megnyitásában pedig nemcsak
döntöttek, a mintegy 400 négyzetméternyi teret szó szerint kiporszívózták, majd kimeszelték.
Ide várják mindazokat – képzőművészeket, előadóművészeket,
muzsikusokat –, akik szívesen
mutatkoznak be a feltárás utáni
állapot rusztikus hangulatú környezetében.

Beleden a falu közponjában lévő
Barthodeiszky-kastély felújításra
szorul. A XIX. század végén emelt
épületet Barthodeiszky Antal örökölte Rozália nagynénjétől, aki Esterházy József gróf felesége volt.
A műemlék jellegű épületet a második világháború időszakáig lakták tulajdonosai. A háború után
a berendezéseit széthordták, falai
között gépállomást működtettek.
Később iskolának is használták. Az
egykor szebb napokat látott kastély felújítására norvég pályázaton
szeretne forráshoz jutni a tulajdonos önkormányzat. Tompáné Balogh Mária polgármester elmondta, hogy a rekonstrukció költsége
279 millió forint, ennek az összegnek a 85 százalékára pályázhatnak,
s ha nyernek, a fennmaradó 15 százalékot hitelből teremtik elő. De
kérdés, hogy nyernek-e. A norvég alap a vidék szellemi, tárgyi
örökségvédelmére szolgál. Ennek
a célnak megfelel a beledi projekt,
ám sokan próbálnak élni a lehetőséggel. A beledieké a második kör
570 pályázatának egyike, az eredményhirdetés augusztusban várható. Az épületben a felújítást követően konferenciatermet, teleházat szeretnének berendezni. Helyet
kapnának benne a háromezer lakosú település klubjai, civil szervezetei. A helytörténeti gyűjteménynek is több helye lenne itt.
Maróti Zsuzsa
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Kamatostól kell visszafizetnie Felsőmocsolád önkormányzatának a kultúrház felújítására kapott ötmillió forintot,
amiért a felújított létesítményt nem működteti. Erre egyébként jó oka van: beszakadt kultúrház a teteje. Zvekán László, a falu polgármestere szerint a falu számára katasztrófát
jelentene, ha az inkasszó benyújtói nem méltányolnák ezt az okot. Ha elvesznek a községtől nyolc és félmillió forintot, három hónapig egyetlen önkormányzati dolgozónak sem lesz fizetése és sem az iskolát, sem az óvodát
nem tudják működtetni a következő tanévben. Az önkormányzat fennmaradási és továbbépítési engedélyt szerzett és pályázatot is nyert a kultúrházi
építkezés befejezésére, amiről kénytelen lesz lemondani, mert a névtelen feljelentés nyomán indult vizsgálat által feltárt szabálytalanság miatt az újabb
pályázati forrást sem kapja meg.

HÍRSZÓRÓ
n Kocsitoló versenyen adták át

a Kocs községért díjat a volt polgármesternek, Pálfy Imrének, aki
1990-től négy cikluson át irányította a települést, s aki az olaszországi Montebellunában szerzett
tapasztalatai alapján 1999-ben az
első kistérségi kocsitoló versenyt
megszervezte Kocson.
n Meseillusztrációs pályázat
kiírására nyert támogatást a Vas
megyei önkormányzattól a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Celldömölkön, ahol a kistérség általános iskoláiban a cigány és nem
cigány gyermekek számára meghirdetendő pályázat cigány meséit
már kiválogatták.

Községházát avattak Csopakon. Az önkormányzat egy használaton kívüli, a korábbi polgármesteri hivatalnál kétszer nagyobb
alapterületű épületet vásárolt. Felújítása után lehetővé vált az
ügyfelek színvonalasabb fogadása, a hivatal dolgozói pedig korszerűbb körülmények között dolgozhatnak. Az előző épületet egy
háromgyermekes család magáncélra vásárolta meg.
ÖNkormányzat
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n Tizenkettedszer tartották meg

a Kárpát-medencei Szent László
nevű települések találkozóját Baranya megyei Szentlászlón. Az ünnepségen Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke mondott beszédet,
megkoszorúzták Szent Lászlónak a település főterén felállított
mellszobrát, majd Mayer Mihály
pécsi megyés püspök megáldotta
a Szent László nevű helységek címereivel díszített zászlót.
n Ötvenéves az idén a balatonszárszói, egykori Horváth-kert
panzióban, József Attila utolsó
lakhelyén a költő életművét bemutató kiállítás, amelynek épülete roskadozik. Teljes renoválásához mintegy 50–70 millió forintra
lesz szükség, amit Suchman Tamás, a Balaton Fejlesztési Tanács
elnöke a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség segítségével pályázati úton
szeretne előteremtetni.
n Nagyhírű szénmedence korábbi éveire emlékeztető, muzeális értékű vágatokat alakítanak ki
a Csolnokhoz tartozó lencsehegyi bányában: korban előre haladva egy faácsolatú, egy acél és egy
egyedi támíves tárnanyílást, valamit egy lejtaknafejet. A múzeumbánya szabadtéri kiállítással párosul, ahol egy kötélpályaszakaszt is
építenek.

n Megsemmisítette a területi

választási bizottság a sellyei, július 8-án, a testület korábbi önfeloszlatása miatt megtartott időszaki választás eredményét, miután
az azt kifogásolók ötvenegy szavazó aláírásával igazolták, hogy
a szavazáskor a bizottságok nem
kérték el a személyi iratokat, s ezzel megsértették a választási csalás
megakadályozásának elvét. Nagy
Attila, az időszaki választáson ötvenegynél kevesebb szavazattal
nyertes polgármester úgy nyilatkozott, hogy a döntést, amellyel
a sellyei választópolgárok becsületességét vonták kétségbe, bíróságon megtámadják. Förster Gyula,
az ötvenegynél kevesebb szavazattal vereséget szenvedett korábbi polgármester már beletörődött
ugyan az eredménybe, de szívesen
megméretteti újra magát.
n Megalakult a Duna menti
Városok Együttműködési Fórumát előkészítő bizottság, amelynek tagjai Borkai Zsolt győri, dr.
Bóth János István váci, Gegesy Ferenc Budapest ferencvárosi, Hadházy Sándor visegrádi, dr. Kálmán
András dunaújvárosi, Meggyes Tamás esztergomi, Nagy Gáborné
dunaföldvári polgármester, valamint dr. Veres Lajos, a majdani
fórum munkaszervezeti feladatainak ellátást vállaló Területfejlesztési Tudományos Egyesület
elnöke.
n A megyei polgárőrök hatodik főzőversenyét tartották meg
az orfűi Kistó mellett, harmincnál több település csaknem háromszáz résztvevőjével.

HATÉKONY MEGOLDÁS
A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN
• Települési környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv készítése
• Kárelhárítás, monitoring (hulladéklerakók
stb.)
• Kommunális és ipari szennyvíztisztítók tervezése, kivitelezése
• Környezetvédelmi referens feladatainak ellátása
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„Ahol művészet és a technika
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