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Az M7-es autópálya Zamárdi és Balatonszárszó
közötti, 14 ezer 700 méter hosszú szakaszát avató közlekedési miniszter
a kőröshegyi völgyhídon
tartott sajtótájékoztatón
azt mondta, hogy az egyesek által a műszaki nagyság, mások által az intézményes pazarlás szimbólumaként emlegetett viaduktos beruházás a magyar állampolgároknak
fejenként csaknem nyolcezer forintjába került, de
megé r te . A Hangá c sot
és Damakot összekötő,
2 ezer 900 méter hosszú
utat avató TÖOSZ-főtitkár ar ról beszélt, hog y
noha az új mezőgazdasági úton nincs mód menetrendszerű autóbuszközlekedésre, a falu már
nem zsáktelepülés, s ezáltal megnőttek a fennmaradási esélyei. Írásunk az
5. oldalon.

Mártélyban, Bakson, Eleken,
Muronyban, Medgyesegyházán,
Tápszentmiklóson, Egervölgyön,
Celldömölkön, Hajdúszoboszlón,
XVII. évfolyam, 8. szám
Csobánkán, Csepelen, Fonyódon,
2007. augusztus
Balatonföldváron, Jután,
Ára: 360 forint
Kadarkúton, Fertőszéplakon,
Szelevényen, Kengyelen,
Mesterszálláson, Gyöngyösön,
Csaholcon, Barabáson, Balsán,
Balatonfűzfőn, Felsőörsön,
Takácsiban, Hajmáskéren,
Zircben, Veszprémben, Gerjenben.
A 18–28. oldalon közölt
hulladékgazdálkodási fórum összeállításunkban a fenti
települések iskoláiról írunk.
Cikkünk a 16–17. oldalon

Gyalázat, amit Sződön művelnek, és ugyanúgy gyalázat, amit Vácott. Kiskapukra, eljárásrendre, pénzre, telítettségre, mit tudom én, még mire nem hivatkozva törik
meg gyerekek életét, és igen, előbb-utóbb valamelyik település, valamelyik iskola befogadja majd őket, mert be kell fogadnia a csörögi cigány
gyerekeket, a helyzet megoldódik. Egy újabb gyalázat lesz kipipálható
egyetlen mozdulattal, miközben nem oldottunk meg semmit. Cigányokon csattan a település- és iskolarendszerünkben gyökerező ostor, amely
mindünkre sújt. A megszületésének ötéves jubileumát e napokban ünneplő, példátlan arányban fiatalodó Csörög a legszegényebb település a
Dunakanyarban, az egyetlen, ahol nincs óvoda és iskola, s ahol az önkormányzat az országútra a község névtábláját se tétette ki. Riportunk
a 7–11. oldalon.
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Tapsolnak uniónk biztosai: ismét nyílt napokra készül Európa. Mi teszünk
azért, hogy
az Európai
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rei helyi hírek legyenek. Cikkünk a 14-15. oldalon olvasható.
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Ha BALATONFÜRED,

akkor Silgora

Balatonfüreden a parti sétány kiépítésének-felújításának folytatásaként
átépítették a Zákonyi utcát, ahová a TUNGSRAM-Schréder Zrt. által javasolt egyedi kandelábereket választották ismét. Korábban a Kisfaludy
utcában ugyanilyen berendezéseket építettek. A kivitelező az EH-SZER
Kft. volt. A négyszög keresztmetszetű egyedi oszlopokon elhelyezett
SILGORA típusú lámpatestek formájukkal tökéletesen kiegészítik az
épített környezetet, fényükkel kitűnő hangulatot árasztanak az éjszakában. Összesen hetvenkét ilyen lámpatest díszíti a sétányt. Az önkormányzat külön kérésének eleget téve minden egyes oszlopot a város címere díszíti. A TUNGSRAM-Schréder Zrt. az önkormányzattal
együttműködve ismét olyan egyedi berendezést tervezett, ami a illeszkedik az épített környezethez és hosszú távon szolgálja az arra járók jó
közérzetét, biztonságát.
Kerekes Béla

Tungsram-Schréder
Világítási Berendezések Zrt.

2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel.: 26/568-000
Fax: 26/568-001
E-mail: tus@schreder.hu
www.schreder.hu
A Települési Önkormányzatok
Ö
Nkormányzat
www.kandelaber.com
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ÖNkormányzat

Amint azt lapunk júniusi számában megírtuk; a TÖOSZ elnöksége
25/2007. (VI. 20.) számú határozatában a kistérségi lehatárolás
ügyében hozott, a sarkadi kistérséget megszüntetô országgyûlési döntéssel eljárási szempontból nem értett egyet, mert a döntés
elôtt az érintett önkormányzatok véleményét nem kérték ki, amiért
is az önkormányzatiság elvét súlyosan megsértették a döntéshozók. Az elnökség
egyidejûleg javasolta, hogy a parlament vegye fontolóra e döntés visszavonását.
Erre nem a TÖOSZ, hanem a köztársasági elnök nyitott esélyt.

KISTÉRSÉGI

HÁZSERKENTÕ
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke válaszlevelében ugyan leírta,
hogy az elfogadott törvény módosítására már nincsen lehetőség,
s hogy ez ügyben meg kell várni
a következő módosítási időszakot,
amely a 2010-es önkormányzati
választásokat követő hat hónap
elteltével áll elő, egyszersmind
azonban jelezte, hogy az elnökség
megkeresését eljuttatta az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságához. (amely
már most figyelembe veheti az új
helyzetet).
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter az elnökségi javaslatra vélhetően azért nem reagált, mert 2007. július 3-án Sólyom
László köztársasági elnök az alkotmány 26. §. (2) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján –
miután a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
módosítására irányuló jogszabály
egyes rendelkezéseivel nem értett
egyet – az új törvényt megfontolás végett, észrevételeinek közlésével visszaküldte az Országgyűlésnek.
Magyarán szólva a parlamentnek a törvényt újra kell tárgyal-
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nia, és az elfogadásáról ismét kell
határoznia.
A köztársasági elnök vétója
folytán a TÖOSZ elnökségének javaslata realizálható, vagyis a parlamentnek lehetősége nyílt korábbi elhibázott döntésének korrekciójára.
Az új helyzet ismeretében
a TÖOSZ elnöksége augusztus
végi ülésén a korábbi álláspontja alapján valósággal rákényszerül annak kezdeményezésére,
hogy az Országgyűlés az ismételt
döntéshozatal előtt ismerje meg
az érintett önkormányzatok véleményét.
A TÖOSZ felkérésére pedig
a téma gazdája, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
is nyilván beszerzi majd a sarkadi
kistérség megszüntetési javaslatához fűzött önkormányzati véleményeket, részint azért, mert
ezzel a javaslattal elődje, a törvény előterjesztőjeként nem értett
egyet, részint pedig azért, mert
az új döntést – a gyulai és a szeghalmi kistérségi társulás álláspontját is megismerve – a sarkadi
kistérséghez tartozó települések
képviselő-testületeinek véleményére kell alapozni.

Az országgyűlési képviselők
ugyancsak rákényszerülnek a helyi képviselő-testületek által kialakított önkormányzati álláspontok összevetésére, figyelembe
véve, hogy a településeken élők
érdekeit elődlegesen a képviselőtestületek képviselik. Ez a joguk
azért sem elvonható, mert a 2004ben alkotott törvény a kistérségek
lehatárolása megváltoztatásának
rendjét éppen a helyi igényekre,
azok szakmai megalapozottságának vizsgálatára alapította*.
Amennyiben egy működő kistérséget alkotó településközösség
nem kíván változtatni az együttműködésben résztvevők körén,

* Lásd: a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény szabályozását:
„13.§ (1) A törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter útján az érintett képviselőtestület(ek) az önkormányzati általános
választásokat követő hat hónapon belül
– a társulási tanács, a megyei területfejlesztési tanács véleményének csatolásával
– kezdeményezheti(k). A kezdeményezést a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter a kormányhoz nyújtja be.”

semmi sem indokolhatja ennek
a körnek az átalakítását.
A köztársasági elnök vétójában kifogásol egy másik elfogadott módosító javaslatot is, amely
két településnek – Mikepércsnek
és Bocskaikertnek – a Debreceni kistérségbe való átsorolására
irányult. Az elnöki vétó szerint
„a törvényjavaslat indokolása
alapján azonban az állapítható
meg, hogy Bocskaikert képviselő-testülete nem kezdeményezte
átsorolását a Debreceni kistérségbe.” Tekintettel arra, hogy az új
debreceni kistérség alapvetően
a nagyvárostól délre lévő településekből jönne létre a kezdeményezések alapján, ezért sem érthető, hogy az érintett település
kezdeményezése nélkül kívánják
áthelyezni egy másik kistérségbe.
Ugyanakkor a debreceni kistérség kapcsán is felmerül a kérdés,
hogy mi van azon települések érdekével, amelyek nem kívántak
kistérséget váltani, mint például
Sáránd, viszont „kimaradásuk”
esetén a kistérséget alkotó települések egysége bomlana meg.
Az ország közigazgatási területének átalakításánál mindenképpen figyelembe kell venni a települések véleményét – az önkormányzati álláspontot nem helyettesíthetik a képviselői indítványok –,
viszont az egyes eltérő vélemények
esetén az Országgyűlésnek joga és
kötelessége a döntés meghozatala,
amelynek során a szakmai szempontokat és a célszerűséget kell
figyelembe vennie.
A köztársasági elnök a vétójában arra csupán utal, hogy a települési önkormányzatokat érintő
ügyben az ő véleményük ismerete
nélkül büntetlenül dönteni nem
lehet, viszont megállapítja, hogy
az Országgyűlés ugyan a legfőbb
döntéshozó testület, de mozgástere éppen saját döntései alapján
részlegesen korlátozott. Hiszen
egyes kérdésekben törvényben
határozta meg saját döntéshozatalának menetét, s ezt a menetrendet köteles betartani.
Dr. Zongor Gábor
főtitkár

Utakat adtak át a közelmúltban a forgalomnak. Egy 14 ezer 700 méter hosszú autópálya-szakaszt Kóka János gazdasági és közlekedési
miniszter avatott, egy 2 ezer 900 méter hosszú mezőgazdasági utat
pedig dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára. Az egyik útavatásnak
az országos sajtóban nagy híre volt, a másiknak nem volt sajtóhíre.

UTAK ÉS FALVAK
Az M7-es autópálya új, Zamárdi–Balatonszárszó közötti szakaszát felavató miniszter
a kőröshegyi völgyhídon tartott sajtótájékoztatón minden idők legnagyobb közlekedési programjának nevezte az elkövetkező két évben megvalósítandó, együttesen több, mint ezermilliárd forint értékű
beruházásokat.
A Hangácsot és Damakot összekötő mezőgazdasági utat a hangácsi VII. Ifjúsági
és Falunap keretében felavató TÖOSZ-főtitkár arról beszélt, hogy a falu már nem
zsáktelepülés, s ezáltal megnőttek a fennmaradási esélyei.
A miniszter a Balaton északi partjáról
is jól látható völgyhídról szólva elmondta, hogy a viadukt az egyedülálló mérnöki és kivitelezési munka „szimbólumává
merevedett”; egyesek szerint „a műszaki
nagyság”, mások szerint „az intézményes
pazarlás” szimbólumává, s megemlítette,
hogy az összességében 76 milliárd forint
költségű beruházás a magyar állampolgároknak fejenként csaknem nyolcezer forintjába került, de megérte.
A TÖOSZ főtitkára azt mondta el, hogy
az Európai Unió SAPARD-programja, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár és Vidékfejlesztési Programja keretében megvalósított beruházáshoz a pályázati forrásokon túl az érintett két falu önkormányzatának anyagi támogatására is szükség volt,
s noha az út közútként való megépítése nem
került volna sokkal többe, az akkori pályázati lehetőség csak mezőgazdasági útként
való építést tette lehetővé, amely mezőgazdasági úton nincs mód menetrendszerű
autóbusz-közlekedésre.
Meglehet, hogy igazuk van a viadukt
megvalósításában részt vevő szakembereknek, akik szerint viszonylag olcsó volt
ez a műalkotás, mert a Balatontól távolabbi nyomvonalon rosszabb terepviszonyok
mellett több hidat kellett volna építeni, ám
ebben az esetben is megközelíthetőbbekké

váltak volna belső Somogyország zsáktelepülései.
A Cserehát délnyugati részén megépült
mezőgazdasági út nem volt olcsó (körülbelül 120 millió forint) ahhoz képest, hogy
az általa összekötött két faluban összesen
mintegy ezren élnek, ám Hangács – amelyet eddig a Felsőzsolca–Boldva–Edelény
főközlekedési útról nyíló bekötőúton lehetett csak megközelíteni – az új út révén
a kistérség-központ Edelényhez is közelebb került.
A következő két év ezermilliárd forintnyi út- és közútfejlesztési beruházásaiból
a vasútfejlesztés 300 milliárd forintra rúg,
a legnagyobb, több mint 260 milliárd forintos támogatásban a budapesti 4-es metró
részesül, s a 66 kiemelt projekt közül a legkevesebbet, mintegy 360 millió forintot,
a 8. számú, Székesfehérvár és Veszprém
közötti út megerősítésére költik. E nagyberuházások szükségességét nem vitatva az a
kérdés, hogy az az egyes regionális operatív programoknak a kistelepülések számára is fontos közlekedésfejlesztési projektjei
és pályázati lehetőségei arányosak-e a kiemelt projektekre fordítandó összegekkel.
Figyelembe véve, hogy az ország Csereháti
szegletében az egyes határ menti települések lakói számára a kistérség-központ elérési ideje 30-90 perc. És hogy az aprófalvas megyékre jellemző zsáktelepülésekből
az önkormányzati közszolgáltatást nyújtó
központ megközelítése tömegközlekedéssel ugyancsak nehézkes, vagy éppen lehetetlen.
Mindenképpen ideje a kistelepülések fejlesztési lehetőségeiről érdemi párbeszédet
indítani.
Ezt célozza a TÖOSZ 2007. szeptember
14-ére szervezett Hogyan tovább kistelepülések? – avagy fejlesztési lehetőségek a nagyvárosokon kívül című konferenciája, amelyről a következő oldalon olvashatnak.
A. G. – S. Z.
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ÖNkormányzat

HOGYAN TOVÁBB
KISFALVAK
REevolutio a neve az egyik legjelentősebb, középés délkelet-európai országokra fókuszáló ingatlanfejlesztési és befektetési projektkiállításnak, amelynek
részeként tartja meg a kistelepülési önkormányzatok
fejlesztési lehetőségeinek megvitatását célzó konferenciáját a TÖOSZ 2007. szeptember 14-én a budapesti Merlin Színházban.
A jelenlegi helyzetet nyitó előadásában Molnár
Gyula, a TÖOSZ elnöke, Újbuda polgármestere értékeli, majd Mit kínál a kormányzat a kistelepüléseknek? Egy kézben az önkormányzati ügyek és az európai uniós fejlesztések címmel dr.Ujhelyi István,
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára vezeti be a vitát, amelyben A növekedés útja és annak kockázatai címmel Pásztor Béla,

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége titkárságának új,
Budapest VI. kerület, Teréz körút 23.
szám alatti székhelyén az irodák mellett egy meglehetősen nagy terem többfunkciós kialakítása is folyamatban
van. Ez a terem a kibővített elnökségi
ülések megtartása mellett kisebb létszámú konferenciák megrendezésére, tagönkormányzati vezetők közötti
megbeszélésekre alkalmas, ám egyszersmind – az elnökség döntésének
megfelelően – önkormányzati szakmai könyvtárként is szolgálhat, azaz
kutató- és tárgyalóhelyként működhet majd.
A nemrég beszerzett, a mennyezetig
felérő könyvespolcokon már gyűlnek
a könyvek.
ÖNkormányzat



Veresegyház polgármestere; Egy zsáktelepülés kitörésének története címmel Dicső László, Alsómocsolád
polgármestere; Kistelepülések esélye, az adottságok
kihasználása: biomassza falufűtés címmel Purker
Walter, Pornóapáti polgármestere; Közösségi szélerőmű fejlesztése címmel Varga Gyula, Vép polgármestere; Egy kastélyfelújítás hatása a településfejlődésére
címmel Schrick István, Rácalmás polgármestere; Mit
ér a víz, ha termál? címmel Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere tart előadást.
A figyelemre méltó önkormányzati gyakorlatok
bemutatása mellett előadást tart és részt vesz a vitában a KVM környezetgazdasági, továbbá az ÖTM
turisztikai szakállamtitkára, valamint egy banki
szakember is.

Beszerzésüknek két módját választották a titkárság munkatársai.
Kérésükre egyrészt különféle kiadók,
szakmai, tudományos műhelyek, oktató- és kutatóhelyek valamint állami
szervek, intézmények (Országgyűlés,
minisztériumok, Állami Számvevőszék, Központi Statisztikai Hivatal, Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosai) juttatták-juttatják el önkormányzati, közigazgatási tárgyú szakkönyveiket és más kiadványaikat a titkárság
címére, s gondot fordítottak-fordítanak
arra, hogy a leendő könyvtárban a kutatási eredmények, adatbázisok elektronikus formában is elérhetőek legyenek. Ezek a kiadványok a küldők nevének feltüntetésével kapnak helyet a
polcokon.
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A másik beszerzési forrás is működik: maguk a helyi önkormányzatok küldik el az általuk kiadott, illetve megrendelt települési, megyei vagy
éppen tájegységi monográfiáik egy-egy
példányát, amelyek kistérségenként,
megyékként és régiókként besorolva
lesznek fellelhetők az ország legjelentősebbnek szánt önkormányzati könyvgyűjteményében.
Az önkormányzati szakmai könyvtár avatási ünnepségén – 2007. szeptember 25-én – részt vesz Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési
miniszter.
A szakkönyvtár ez után a TÖOSZtag önkormányzatok tisztségviselői,
tisztviselői, vagy megbízottai számára
lesz látogatható.

Mottó: Gyalázat, amit Sződön művelnek, és ugyanúgy gyalázat, amit Vácott. Kiskapukra, eljárásrendre, pénzre, telítettségre, mit tudom én, még mire nem hivatkozva törik meg
gyerekek életét, és igen, előbb-utóbb valamelyik település, valamelyik iskola befogadja majd őket, mert be kell fogadnia a csörögi cigány gyerekeket, a helyzet megoldódik. Egy újabb gyalázat lesz kipipálható
egyetlen mozdulattal, miközben nem oldottunk meg semmit.

A mottó csaknem szó szerinti idézet Tóth Ákosnak
a Népszabadság, 2007. július
27-ei lapszámában publikált írásából, amely markánsan tükrözi napjaink soros országos botrányának lényegét. Mert noha
most, alig két héttel az iskolakezdés előtt még mindig csak gyanítható, hogy hova járhat majd iskolába több tucatnyi csörögi gyerek,
a beíratásuk a hátrányos megkülönböztetésüket se szűnteti meg.
A mindünkre sújtó ostor vége a cigányokon csattan, de ennek az ostornak a nyele a településrendszerünkben és az iskolarendszerünkben gyökerezik.
Magyarországon számos, az Európai Unió közösségi jogával harmonizáló, diszkriminációellenes
szabály van érvényben, mi több,
a jogrendünket szinte teljesen áthatja a hátrányos megkülönböztetés tilalma, mégis mintegy százhetven településen működik homogén cigány iskola és legalább
további hétszázban tanítják külön, úgynevezett párhuzamos osztályokban a cigány diákokat (akik
más országokénál messze nagyobb
arányban reprezentáltak a fogya-

tékossággal élő gyerekek között
is). A szegregált települési iskolák
és osztályok a későbbi piaci sikertelenség veteményeskertjei (mert
bennük a veteményt kevésbé öntözik, mint másutt), jó okkal állítható tehát, hogy település- és iskolarendszerünk a szegénységet,
a nyomort és a kiszolgáltatottságot – jelentős állami források ráfordításával – újratermeli.
NÉVTÁBLÁTLAN
TELEPÜLÉS
Egy sződi boltban kapott útmutatás szerint a templom után balra
fordulok. Ott, ahol a balra mutató
tábla Vácduka felé jelzi az irányt.
A temető mellett hajtok el, a Csörögi úton.
Lassan autózom, keresem a falu
névtábláját. Nem találom. (Csak
később tudom meg, hogy ilyen
névtábla nincs, az önállóságának
ötéves jubileumát e napokban
ünneplő falu önkormányzatának
névtáblára még nem futotta.)
Egy idő után a jobboldalon valamiféle telepet, aztán néhány baloldali házat hagyok magam mögött.
Ugyancsak balra látok egy bezárt
vegyeskereskedést. Aztán… Az-

tán semmi. Visszafordulok, majd
megállok, ahol érdeklődhetek, kiszállok a kocsiból, és felvilágosítanak, hogy a korábban elhagyott
házak között vezető keskeny úton
kell haladnom addig, ameddig
aszfaltozott: ott van a polgármesteri hivatal. (Utóbb megtudom,
hogy Csörög 14 kilométernyi útjából mindössze 800 méter szilárd burkolatú, csatornája pedig
– se szennyvíz, sem esővíz – nincsen.)
A polgármesteri hivatal egy néhány szobás, felújítandó családi
ház. A hátsó fertályán az ajtaja.
A polgármesterre szinte azonnal
rábukkanok: telefonál. Int, hogy
üljek le. Közben nyújtja a művelődési helyiség és könyvtár átadásának augusztus 3-ai ünnepére
invitáló, nekem címzett meghívót, meg a helyi újság legfrissebb
lapszámát. A jó előre megbeszélt
időpontnál kissé korábban érkeztem, örül neki, mondja két telefonálás között, mivel nem sokkal
utánam televíziósok is felkeresik.
Hegedűsné Kripák Ildikó a hirtelen rászakadt sajtónyilvánosságtól
azt reméli, hogy faluja szegénységének és a helyi önkormányzat
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eredményeket ígérő erőfeszítéseinek is országos híre lesz.
A 2002-ben önállósult Csörög
az általam fellelt 2004-es adatok
szerint minden kétséget kizáróan
a Dunakanyar legszegényebb települése.Az oldal alján lévő táblázat
tanúsága szerint a Dunakanyar
kistérségben az egy lakosra jutó
havi átlagjövedelem magasabb,
az adózók aránya nagyobb, az ezer
lakosra jutó vállalkozások száma
pedig több ugyan, mint az országos átlag, ám az egy lakosra jutó
havi átlagjövedelem alacsonyabb,
az adózók aránya kisebb, az ezer
lakosra jutó vállalkozások száma
pedig jóval kevesebb Csörögön,
mint az országban, és a kistérség
többi településének bármelyikén.
EGÉSZSÉGES
KORSTRUKTURA
A szegénységi index még érzékletesebb a kiugróan magas jövedelmet koncentráló főváros adatai
nélkül számolva (így a havi átlagjövedelem 2004-ben országosan
40 ezer 849 forint volt): a Dunakanyarban élők átlagosan havonta
Szegénységi index 2004-ben
Acsa
36 895
Csörög
31 632
Csővár
39 173
Galgagyörk
35 656
Kismaros
55 992
Kisnémedi
42 833
Kosd
38 355
Nagymaros
47 821
Penc
42 027
Püspökhatvan
36 540
Püspökszilágy
39 751
Rád
43 962
Szokolya
39 153
Sződ
44 795
Sződliget
52 668
Vác
56 996
Vácduka
39 487
Váchartyán
41 599
Verőce
48 314
Dunakanyar
kistérség
50 395
Magyarország
45 427

39,9
33,7
38,0
38,6
47,9
39,6
38,9
43,0
44,8
39,9
41,7
46,3
41,8
44,1
43,0
48,7
36,5
40,4
41,2

45,7
31,7
70,7
46,8
100,3
55,0
62,5
78,7
43,0
70,7
79,6
59,0
66,2
80,9
105,8
101,0
61,9
60,7
87,6

45,1
43,0

86,5
86,3

Az első hasábban lévő számok az egy lakosra jutó havi átlagjövedelmet jelölik forintban, a második hasáb adatsora az adózók arányát jelzi százalékban, a harmadik hasáb az ezer lakosra
jutó vállalkozások számát tartalmazza.
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Fiatalodási index 2004-ben
Acsa
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Nagymaros
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szokolya
Sződ
Sződliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Verőce
Dunakanyar
kistérség
Magyarország

91,4
164,8
63,2
104,3
65,7
58,2
80,6
69,0
97,0
87,9
53,2
93,8
70,2
88,4
82,1
79,0
117,3
106,0
69,0
81,1
74,7

jóval többet kerestek, mint a többi nem fővárosi lakos (9 ezer 546
forinttal többet), ám a csörögiek
csaknem ugyanennyivel (9 ezer
217 forinttal) kevesebbet.
A szegénységre utaló adatok
mellett rábukkantam egy olyan
adatsorra is, amely szerint Csörög a kistérség – és tán az egész
ország – legígéretesebb települése
(lehetne). Ez az adatsor a településenkénti, úgynevezett fiatalodási index, amely a korstruktúra
egészségességének mérőszáma,
nevezetesen a 60 év felettiekre jutó
14 év alattiak aránya. Ez az arány
a Dunakanyar kistérségben jobb,
mint az országos átlag, ám Csörögön a dunakanyari átlagnak is
több, mint kétszerese! A csörögi
mutató elképesztő voltát a fenti
táblázat szemlélteti.
Az ország kistelepüléseire jellemző elöregedés a Dunakanyar
kistérség települései közül a zsákfalu Püspökszilágyon és a zsák
előtti falu Kisnémediben a leginkább előrehaladott folyamat, de
Csőváron, Kismaroson, Nagymaroson, Szokolyán és Verőcén
is kevesebb az országos átlagnál a
száz 60 éven felüli lakosra jutó leg-

feljebb 14 éves gyerekek száma. A
dunakanyari gyermekkorúak száma az idősekét csak Galgagyörkön, Váchartyánban, Vácdukán
és – kiugró arányban – Csörögön
haladja meg, ahol ebben a beköltözők mellett a cigány népesség
nagyobb gyerekvállalási hajlandóságának is van szerepe.
Csörögön tehát a lehető legegészségesebb a korstuktúra, ám
a kistérség e legszegényebb települése az egyetlen, amelyben nincs
sem iskola, sem óvoda.
VÁLÁS
ÉS VÁLLALÁS
Miért vált el Csörög Sződtől?
– Régi történet ez – válaszol első kérdésemre nagyot sóhajtva
a polgármester. – A válási folyamatot a Csörögi Baráti Kör indította a kilencvenes évek elején, s ez
a folyamat egy sikertelen népszavazásba torkollott 1994-ben. Öt
éve ugyanennek a civil szervezetnek az újra indított népszavazási
kezdeményezés eredménye szerint már sikerült maga mellé állítania az itt lakók többségét…
– De miért sikerült?
– Mondhatnám, hogy mert
a sződiek rendre kitoltak velünk,
onnan kezdve, hogy 1978-ban ide,
a csörögiek gyomrába telepítették a szeméttelepet, egészen addig, hogy itt egészen a legutóbbi
időkig semmilyen fejlesztés nem
volt. De lényegében azért váltunk
el, hogy mi intézhessük a magunk
dolgát.
Többes szám első személyben
beszél a polgármester, akitől ezért
se kérdezem meg, hogy miképpen
intézték a csörögiek dolgát az új
falu első képviselő-testületének
tagjai.
Akiknek csak a fele nyerte el
másodszor is a helyi választók
többségének bizalmát.
Hegedűsné Kripák Ildikó 2002ben még nem indult a helyi választáson.
Akkor két polgármester-jelölt
volt, legutóbb pedig négy, köztük
a korábbi településvezető.
A képviselőtestület további kilenc tagját 2002-ben húsz, 2006-

ban negyven jelölt közül választották meg a helybéliek.
Az újra megválasztottak a több
választótól feleannyi szavazatot
kaptak, mint korábban, velük se
lehettek túlzottan elégedettek.
Ismét cseng az egyik telefon,
ezúttal a hivatali. A polgármester
fontos ember hívását várta, elnézést kér, és a kagylót felveszi. Természetesen az elhelyezhetetlen
iskolások ügyéről esik szó, jegyzetelek. A beszélgetésből kiderül,
hogy Hegedűsné Kripák Ildikó
a gyerekek korábbi helyzetét is
pontosan ismeri, talán a nevüket
is tudja, tudta tehát, hogy mi szakad a nyakába, amikor elvállalta
a polgármesterséget.
Miért vállalta el?
Pedagógus családból származik, a csörögi iskolát 1948-ban
a nagyanyja alapította, ott tanított
az anyja, meg ő is; az 1980–81-es
utolsó tanévben délelőtt az első
és a harmadik, délután a második és a negyedik osztály diákjait,
ebben az iskolabezárás előtti időszakban Csörögön ő volt az egyetlen képesített pedagógus.
Megválasztása előtt nemcsak
azt tudta, hogy a válás után az új
önkormányzat vezetői se újíttatták fel a birtokba vett orvosi lakás
mellett a védőnői, háziorvosi szolgálatot és egy művelődési helyiséget magába foglaló épületegyüttest, azaz a szurkos padlójú egykori iskolát, hanem azt is tudta, hogy
a csörögi gyerekek a sződi iskolában nem érzik jól magukat. Remélte, hogy a csörögiek támogatásával sikerülhet az épületfelújítás,
és hitte, hogy a csörögi gyerekek
előbb-utóbb ismét helyben járhatnak majd óvodába, iskolába.
A FELÚJÍTOTT
ÉPÜLET
Jót tenni könnyű, ha sokan segítenek.
Ez a mondat áll a felújított művelődési helyiség és könyvtár átadásának ünnepére invitáló meghívó második oldalán.
A helyi újságot is van időm böngészni, mivel a polgármester meglehetősen hosszú ideig telefonál.

Ez a kép látható a felújított művelődési helyiség és könyvtár átadásának ünnepére invitáló meghívó első oldalán

Az újságban viszont Csörögi mese címmel maga írta az első cikket
a több mint száz éves, romos épület
tündérek általi újjávarázsolásáról.
A tündérek között megnevez három polgármestert (a romhányit
a padlólapvásárlási kedvezmény
okán, a kisnémedit és a verőceit
bádoglemezek, tetőcserép és tetőléc miatt), néhány más városbelit
(például a váci könyvtárigazgatót
a tőle kapott polcokért és könyvekért) és több tucat helyi civilt
(vállalkozót, szakembert, kétkezi
segítőt, adományozót; földmunkáért, lakatosmunkáért, festésért,
tetőfelújításért, hidegburkolásért,
kőporért, cementért, nádért, díszítőelemért, fugaanyagért, virágokért, számítógép-asztalért, internet-kiépítésért)…
Vetek egy pillantást a meghívó
első oldalán látható épületrészre
és elszorul a szívem, hogy Csörögnek ez a büszkesége.
Ám a cikkből kiderül, hogy
„a mesének még nincs vége”. Írva
vagyon, hogy az önkormányzat
szeptemberben a művelődési ház
és a polgármesteri hivatal épületének korszerű kivitelezésére pályázatot ad be, hogy megteremtette
az anyagi forrást az óvodaépítésre,
az iskolapályázatra, hogy engedélyes terv született a faluközpont
továbbépítésére is.

„Akik úgy gondolják, hogy
megszaporodtak Csörög felett
a jóakaratú, mesebeli lények, jól
gondolják. Én továbbra is tartom
velük a kapcsolatot.”
Így fejezi be írását a helyi lap
első oldalán a polgármester, aki
velem szemben csaknem egy teljes
órája a csörögi gyerekek ügyében
bizonyos Krémer András minisztériumi összekötővel telefonon
tartja a kapcsolatot.
NEHÉZ
ÖRÖKSÉG
Krémer András oktatásügyi közvetítő tavaly nyáron is „mediált
a felek között” (ezt dr. Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai jogok korábbi országgyűlési biztosa a vizsgálati jelentésében említi
meg róla), ám (amint az a jelentésből kiderül) sem a lakóhely szerinti közvetlen diszkriminációt, sem
pedig az etnikai alapú közvetett
diszkriminációt nem akadályozhatta meg. Nem tudom, mit remél
a minisztérium emberétől Csörög új polgármestere, aki a tavalyi
szegregációt is örökölte.
A tavalyi tanévben az történt,
hogy Csörög Sződön tanuló általános iskolai diákjai közül a harmadik és a hatodik osztályos cigányokat a többi gyerektől elválasztva,
az úgynevezett, már akkor lebonA Települési Önkormányzatok
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tásra ítélt kisiskolában oktatták.
A sződi önkormányzat hivatalos
álláspontja szerint azért, hogy a
korábbi busszal utazhassanak haza és otthon ebédelhessenek, ám
valójában azért, mert a később induló buszon a gyerekek egy része
a sződi utasoknak nem tetsző módon viselkedett. Az ombudsman
szerint azonban egyik indok sem
alapozhatja meg a csörögi gyerekek lakóhely szerinti hátrányos
megkülönböztetését, amit az intézkedés – függetlenül attól, hogy
a gyerekek cigányok-e, avagy sem
– megvalósított. Az okozott hátrány, azaz a közegészségre káros
körülmények közé helyezés nem
állt arányban azzal az állítólagos
előnnyel, hogy a diákok minél
hamarabb hazajussanak. A megkülönböztetés másik indoka még
kevésbé alkotmányos, mert néhány gyermek viselkedéséből általánosítva olyan gyermekekre is
irányult, akik bár szintén csörögiek, de csak elszenvedői voltak
más gyermekek viselkedésének.
Az előny az iskoláé, amely ily módon megspórolhatta a tanári felügyeletet, ez azonban az intézkedés legkevésbé elfogadható magyarázata, mivel az iskola a cigány
kisebbségi oktatásban részt vevő
gyermekek integrálásáért kiegészítő normatívaként évi több millió forinthoz jutott. Az elkülönítés
ugyan lakóhely alapján történt, de
mert kizárólag cigányokat sújtott,
az ombudsman közvetett etnikai
diszkriminációt, emellett jogellenes szegregációt is megállapított.
Egyszersmind kezdeményezte,
hogy Vác, Sződ és Csörög képviselő-testülete egyeztessen a csörögi gyerekek jövőbeli, a hátrányos
megkülönböztetést elkerülő beiskolázásáról.
Nos ezt a helyzetet örökölte
Csörög új polgármestere. Akinek
egyébként nemcsak az ÁNTSZ által bezáratott kisiskolából kiszorult huszonkilenc, idén negyedik
és hetedik osztályba lépő cigány
tanuló beiskolázása okoz gondot,
hanem további tíz leendő első osztályos gyereké is, akik közül csak
egy a nem cigány.
ÖNkormányzat
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SZEMÉTÉRT
GYEREKET
Hegedűsné Kripák Ildikó azt
mondja (most már nekem), hogy
idén ősszel háromszáznál több
csörögi gyerek kényszerül hat
közeli, vagy nem túl messze lévő település óvodájába és iskolájába. Azért nem több, mert 2002
óta a lakosságszám 1476-ról hivatalosan „csak” 1896-ra gyarapodott, valójában már kétezernél
többen élnek Csörögön, csak éppen máshová jelentkeztek be. Egy
betelepült ötgyerekes család például azért váchartyáni hivatalosan, mert ott van óvoda. A csörögi szülők, köztük cigányok is,
többségében egyénileg intézik el,
hogy hova járjon óvodába, iskolába a gyerekük. Akik viszont ez
nem tudják elintézni, azok szinte
kivétel nélkül cigányok.
Igen, hallott a sződi polgármester nyilatkozatáról, hogy amen�nyiben nem cigány gyerekek beiskolázásáról lenne szó, akkor
a problémát viszonylag hamar
meg lehetne oldani.
Biztos benne, hogy kollégája
más településekre célzott, mert
a sződi általános iskola nyolc osztályának diákjaira csak hét tanterem jut, az egyik osztály tanulói számára mindig tornaóra van,
Sződ tehát a nem cigány gyerekeket se tudná befogadni.
Mentegeti Vác polgármesterét
is, noha tudja, hogy tavaly tett egy
kijelentést, amely szerint a város
csak akkor vállalja több csörögi
gyerek iskoláztatását, amennyiben Csörög továbbra is befogadja a váci szemetet, azaz a helyi
szeméttelepet nem szűnteti meg.
A polgármester úgy véli, hogy
elődjének e feltétel teljesítésétől
nem szabadott volna elzárkóznia,
mert uniós előírásra a hulladéklerakó 2008-ban mindenképp bezárandó.
A FRANCOS
MONDAT
A csörögi polgármester tud arról, hogy váci kollégáját az Esélyt
a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány feljelentette, de

hogy miképpen reagált a feljelentés hírére, azt tőlem tudja meg.
– Valami olyasmit mondott
– mondom –, hogy amennyiben
nem kérnek bocsánatot a képviselő-testületétől, akkor a csörögiek
húzzanak el a francba.
– Hogyan?
A kérdés nem arra irányul, hogy
miképpen húzzanak el a csörögiek, hanem arra utal, hogy a kérdező nem hisz, vagy nem akar hinni
nekem.
– Nem tudom pontosan idézni,
de benne volt Népszabadságban.
Arra emlékszem, hogy nem említett cigányokat…
(A Népszabadság egy hangfelvételt hozott nyilvánosságra,
amely szerint „akkor fog beindulni csörögi gyerekek esetleges fölvétele Vácra, hogy ha ez az alapítvány először is bocsánatot kér
a képviselő-testülettől, és megköszönik az eddigi tevékenységet, ha
nem, akkor pedig Csörög felejtse el Vácot, és húzzanak a büdös
francba!”)
Hegedűsné Kripák Ildikónak
erre nincs szava. Vélhetően azt reméli, hogy a váci polgármesterrel
sikerül megegyeznie.
A LEENDÔ
INTÉZMÉNYEK
A helyi újságban benne van,
hogy a leendő csörögi óvoda megépítésének pályázatához szükséges önrészt (több mint 60 millió forintot) a helyi önkormányzat „Vác város polgármesterének
közbenjárásával” törekszik beszerezni. Márpedig ennek a hetvenöt
férőhelyes intézménynek a megvalósítása a csörögi polgármester
szívügye. De pénzük az önrészre
sincsen, hiszen az évi 150 millió
forintos költségvetés negyedétharmadát „elviszik” a többi településre a másutt óvodás és másutt iskolás gyerekek. Ha megépül
a csaknem ezer négyzetméteres
létesítmény (amelynek nívódíjas
tervére az engedélyt már beszerezték), megspórolhatják a más településeknek fizetett összeg egy részét. A másik részét pedig akkor,
ha megszületik a csörögi csoda,

ha tehát felépül egy igazi általános
(és művészeti) iskola.
Ebben az alapítványi iskolában,
ha minden jól megy, a 2009-ben
kezdődő tanévben már oktathatnak.
Hegedűsné Kripák Ildikó büszkén említi, hogy legutóbb az alapítvány vezetőjével már abban is
megállapodtak, hogy ezt az iskolát
az óvoda nívódíjas tervének alkotója tervezi meg.
Az alapítvány egy nonprofit zenei szervezet (jelesül a WindlandFúvósvilág Alapítvány), amelynek
a világhírű magyar klarinétművész, tanár és zeneszerző Balogh
József a művészeti vezetője. Hatodik éve működtetik az Európai Zeneiskolát, s van egy sajátos,
a világon egyedülálló oktatóprogramjuk is, amelyel nagyothalló,
hallássérült gyerekek képességeinek fejlesztésére, a társadalomba való beilleszkedésük segítésére irányul. Eredetileg zeneiskola
megépítését tervezték Csörögben,
de csörögi barátaik megváltoztatták elképzeléseiket: az itteni önkormányzattal együttműködési
szerződést kötöttek, amely szerint
az önkormányzat telket és közműveket ad, az alapítvány pedig
megtervezteti, engedélyezteti, felépíti és működteti a többfunkciójú iskolát.
Ez a jövő.
De a jelenben élünk.
EGYEZSÉG
NÉLKÜL
Jelenleg csaknem negyven csörögi
iskoláskorú gyerek szülői nem képesek teljesíteni törvényben megszabott iskoláztatási kötelezettségüket.
– Az a legnagyobb baj – mondja
a polgármester –, hogy a váláskor
a gyerekek oktatásáról csak éves
szerződést kötött a testületünk,
hosszú távon nem állapodtunk
meg semmiben.
– De a kistérség társulási megállapodása rögzíti, hogy a településein iskolai oktatás nélkül gyerek
nem maradhat.
(A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társu-

lás társulási megállapodásának
szövege szerint „A társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartóiirányítási feladataival összefüggésben biztosítja azok számára
az iskolai oktatás feltételeit, akiknek állandó lakóhelyén nem biztosítottak az iskolai oktatás, nevelés feltételei a tankötelezettség
végéig.”)
– Nem rögzíti azonban, hogy
melyik település iskolájának kell
befogadnia az iskola nélküli település iskoláskorú gyerekeit. A kistérségnek pedig nincs iskolája.
KÖTELEZÔ
A LEHETETLEN
A közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálhatja, hogy a képviselő-testület
megtette-e a szükséges intézkedéseket a kötelező önkormányzati
feladat ellátása érdekében, továbbá, hogy az esetleges a társulási
megállapodás, vagy annak módosítása jogszerű-e. Nyilván ez teszi majd a Közép-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal, amelynek vezetőjétől Bajnai
Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a csörögi
botrányra való tekintettel soron
kívüli törvényességi vizsgálat lefolytatását kérte.
Annak érdekében, hogy csörögi gyerekek szeptemberben megkezdhessék a 2007/2008-as tanévet, az oktatási tárca vezetőjével együtt tárgyalásokat kezdeményezett a tárcák és az érintett
önkormányzatok között, hogy
a kistérség településein élő diákok szegregációt kizáró oktatása
lehetséges legyen.
Ez ugyan kötelező, de lehetetlen.
Az önkormányzatnak kötelessége a településen élő diákok oktatásáról gondoskodni, de ha a településén nincs oktatási intézmény,
akkor tehetetlen. A másik település önkormányzatát a másutt élő
diák oktatására senki nem kötelezheti.
Az az ember, akivel a csörögi
polgármester csaknem egy órán
át telefonált, tavaly csak azt érte

el, hogy cigány szülőkkel az önkormányzat aláírattatta gyermekük szegregált oktatásához való
hozzájárulásukat.
Az önkormányzatoknak egyébként is érve hogy a cigányok maguk kérték gyerekeik elkülönült,
felzárkóztató jellegű oktatását.
Mert a cigány gyerekek részére
kiutalt különböző, az állami költségvetésből származó plusz támogatások jó részét elsősorban nem
a cigány gyerekek oktatásának fejlesztésére használják fel. Jobbára
arra hivatkoznak, hogy a nem cigány gyerekekkel az oktatás eredményesebb lehet. Ezt azért tehetik,
mert nem mérik sehol az oktatás
színvonalát, erre mérce sincs.
A pedagógusoknak pedig nincs
okuk vállalni az integrációval,
az új módszerek alkalmazásával
járó többletterheket.
AMARO
KHELYMO
A művelődési helyiség és könyvtár átadási ünnepének estjén szerepel a csörögi Amaro Khelymo
táncegyüttes, amelynek táncait Rostás Magdolna tanította be.
Az együttes neve magyarul a Mi
Táncunk, tagjai általános iskolás
gyerekek.
A ritmusérzéket otthonról hozták, a cigánytáncok alaplépéseit
jól ismerik, de a táncuk koreográfiáját az egyéniségükhöz igazodva
alkotja meg 26 éves betanítójuk,
aki egyébként Vácott plazmatévét gyártó számítógépet irányít.
A családja eladta a budapesti panellakást, Veresegyházon házépítésbe kezdett, de aztán Csörögben leltek olyan otthonra, amelynek megvásárlására még futotta
a pénzük. Rostás Magdi szerint
a táncuk célja megmutatni, hogy
Csörögben is van érték.
Az elmúlt két évben országos
fesztiválokon, híres rendezvényeken nyertek díjakat, sok helyre
meghívják, de ott még nem tartanak, hogy a helyiek a magukénak fogadják el őket.
Rostás Magdi úgy véli, hogy
amit tesznek, az több mint a tánc.

Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
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Mit tehet egy önkormányzat, hogy a települése élhető legyen? Talán véletlen,
hogy a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában a családbarát önkormányzatok bemutatását megelőző riport előtt (2007. július 15-én) az elöregedő falvakról beszélgettek a műsor résztvevői, bár épp így szándékos is
lehetett a témakapcsolás: a települések megtartó erejére számos – okos és követendő – példát említettek. A hazai helyzet kontrasztjaként külföldi mintákról számoltak
be a szakemberek, s egyikük szájából még az is elhangzott, hogy a települések gazdasági
versenyképességének egyik feltétele az élhető vidék megvalósítása. Amíg alig egy országha
tárnyira tőlünk azért támogatják az állampolgárokat, hogy lakóhelyükön maradjanak, úgy
éljenek és azzal foglalkozzanak, amivel őseik, idehaza a vidéken élőket még az ág is húzza,
nemhogy kedvezményekből mazsolázhatnának. Az üdítő kivételek közé tartoznak azon települési önkormányzatok, amelyek családbarát programjaikkal az ott lakók életét könnyítő
környezetet alakítanak ki.

CSALÁDI ÜGY

Családbarát önkormányzatok! Ízlelgessük kicsit e
mind gyakrabban hallott kifejezést! Az államigazgatásban dolgozók jobb, ha megbarátkoznak e szóösszetétellel, ugyanis aligha lesz olyan projekt, pályázat vagy támogatási forma, amelynek elbírálásakor
mellőzhető lenne a családbarátság. Amit az Európai
Unió is honorál. Az EU egyik legfőbb horizontális
elve az esélyegyenlőség, amelynek megvalósítására
való törekvést valamennyi jövőben benyújtott pályázatban alá kell támasztani, a pályázatok elbírálásakor pedig kézzelfogható (és pénzben is mérhető) előny lehet az önkormányzatok számára a családbarát felfogás.
Az egyesület
Családbarát önkormányzat címmel a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) települési önkormányzatokat tüntetett ki a népesedés világnapján:
Fertőszéplakét, Mártélyét, Sopronét, Szolnokét, Tápszentmiklósét, Zalaegerszegét. A díjakkal részben
a helyi népesség megtartását szolgáló programokat,
részben pedig a családok anyagi helyzetének könnyítését szolgáló kezdeményezéseket, a családtámogató
légkört ismerték el.
A NOE méltányolja azokat az ötleteket, amelyek
a gyermekek életkörülményeinek javítását, a családok
életének jobbítását, a népesedési gondok enyhítését
szolgálják. Az értékes, jó törekvéseket, gyakorlatokat
követendő mintaként állítja a társadalom elé. A díjra idén még nem pályázhattak az önkormányzatok
(az egyesület területi szervezetei gyűjtöttek információkat a jó kezdeményezésekről, amelyekre sajtóhírek
is felhívták a figyelmüket), de – amint azt Kormosné D. Zsuzsa szociálpolitikai ügyvivőtől megtudtuk
– tervezik, hogy jövőre pályázatot írnak ki.

ÖNkormányzat
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Az egyesület már összeállította 16 pontos szempontrendszerét, mi több, egyedi elbírálást vonzó
formákat is bemutat (amilyen például az esztergomi
Szent Miklós Alap, avagy a gyesen, gyeden lévő kaposvári nők ingyenes utazása). Az egyesület a szomszédba is elmegy egy jó megoldásért, ennek jegyében hirdetik meg, egyébként német mintára a Helyi
szövetség a családért elnevezésű mozgalmat, amelyet
ősszel egy konferenciával indítanak útjára.
A családbarát felfogásnak (Magyarországon legalábbis) úgy kell a jó hírverés, mint egy falat kenyér.
A szemlélet hazai elterjedését hivatott támogatni
a Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(HEFOP), amely évről évre meghirdeti a Családbarát
település című pályázatát. Jelentős összegek juthatnak így – meghatározott célra – az önkormányzati
kasszába.
Ellenérvek
A gondolat (családbarátság) népszerűsége ellenére
a gyakorlati megvalósítás gyakran ütközik ellenérvekbe, még a leginkább nyitott önkormányzatoknál is.
„Jó, jó, ám az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy lépjünk ebben az ügyben, ami pénzünk van, azt sokkal égetőbb problémák
megoldására kell költenünk.”
Valahogy így hangzik a leggyakoribb kifogás.
Nem vitathatók az önkormányzatok anyagi helyzetének nehézségei. Sőt, azt sem tagadhatjuk, hogy
a családbarát lakókörnyezet megteremtésének lehetnek költséges elemei. De nem ezeken van a hangsúly.
A legtöbb intézkedés nem pénzkérdés: a szolgáltatások átszervezésével, a magánszektorbeli szolgáltatókkal való együttműködéssel akár egy fillérnyi
beruházás nélkül is jelentős eredményeket lehet elérni. Az se kerül többe, ha egyébként is megvalósuló beruházásokat úgy terveznek meg, hogy az új
létesítmények minél inkább figyelembe vegyék ezeket a sajátos igényeket. És azt se felejtsük el, hogy
egy magasabb színvonalú szolgáltatásért maguk a

lakosok is nagyobb anyagi áldozatot vállalhatnakvállalnak, főleg, ha az máshol még megtakarítást
is jelent nekik: például a normál óvodai órák utáni
gyermekfelügyelet egyszerűbb és olcsóbb is számukra, mint a munkaidejük vége előtt hazavinni, vagy
éppen hazavitetni a gyereket.
„Az önkormányzat családbarát jellegű erőfeszítései
láthatatlanok, azok eredményeit nem az önkormányzati vezetésnek tulajdonítják, ezért nem érdemes ebbe
energiát fektetni.”
Akad polgármester, aki így vélekedik.
Pedig az eredményeket a lakók nagyon is érzékelik! És az eredmények érzékelése folytán vonzóbbnak
is tartják a lakóhelyüket. Vagy éppen azok vonzzák
oda őket.
„Nincsen erre szakemberünk, nem tudjuk, mit és
hogyan kellene tennünk, ráadásul ez nagyon újszerű,
nem bejáratott dolog, úttörőként kellene kitalálnunk,
mit is csináljunk.”
Ilyen véleményt is hallottam.
Nos, a szükséges ismeretek, ötletek megszerzéséhez mind kormányzati, mind civil oldalról sok támogatás kérhető és kapható. Gyakorlati példákból sincs
hiány. A lakókörnyezet családbaráttá formálásában
számos eszközhöz nyúlhatnak a települések vezetői. Alapvetően három területen: a szolgáltatások,
az infrastruktúra, a foglalkoztatás körében. Fontos
leszögezni: a családbarát lakókörnyezet megteremtése korántsem csak a települési önkormányzat feladataira terjed ki, ennek megfelelően a szükséges intézkedések sem pusztán az önkormányzat és az önkormányzati intézmények berkeit érintik. Vannak
köztük olyan elemek, amelyek a helybeli szolgáltatók,
munkaadók, vagy éppen civil szervezetek megszólítását, a velük való együttműködést igénylik.
Egy példa
Vegyünk egy példát, amelyben egy családbarát településen élő fiktív család átlagos napját követjük
nyomon.
A családban három generáció él együtt: az idős
nagypapa, a szülők és két gyermek, egy kisfiú és egy
kislány. Reggeli után a szülők és a gyerekek együtt
indulnak el, munkába, illetve iskolába és óvodába.
Mivel a kisfiú a szomszédos település matematikafakultációs osztályába jár, a szülők a buszhoz kísérik,
amelyet a két önkormányzat közösen tart fenn, alkalmazkodva az ingázók igényéhez, vagyis a tanítás
előtt és után (napközi végekor) sűrűbb járattal. A kislány még csak négyéves, ezért őt édesapja kíséri el az
önkormányzat új szolgáltatóközpontjában működő
óvodába. Apuka informatikusként dolgozik az itt
lévő teleházban: számítógép-kezelést tanít a helyi
és a szomszédos község lakóinak, akik az alapvető
számítástechnikai készségek elsajátításán túl olyan
alkalmazható tudás birtokába jutnak, amelynek segítségével képesek adminisztrációs ügyeik (befizetések, kérelmek, felvilágosítások), nagybevásárlásaik

lebonyolítására, utazásaik megszervezésére. Általában így intézi az apa is a család hivatalos ügyeit.
Vannak ugyan személyes intézést igénylő ügyek,
de ezek sem okoznak a családnak megoldhatatlan
gondot, hiszen a közszolgáltatók ügyfélszolgálatai
hetente kétszer késő délutáni nyitva tartással üzemelnek, így az egyik szülő a munkaidő után is kényelmesen végére tud járni azoknak. Ha a másik
közben nem tud elmenni a kislányukért az óvodába,
az sem baj, hiszen egy-egy dadus mindennap tovább
bent marad a kicsikkel. Kilenc órára mindkét szülő
eljutott a – tételezzük fel: családbarát – munkahelyére, ahonnan péntek lévén már három órakor eljöhetnek, a teleházban dolgozó apuka éppúgy, mint
a helyi orvosi műszergyár könyvelőjeként dolgozó
anyuka. A szülők rugalmas munkaidő-beosztásban dolgoznak, így azt is meg tudták oldani, hogy
fiuk szülői értekezletére elmenjenek, annak ellenére,
hogy az korán, négykor kezdődött. (Az egyenlőség
jegyében a szülők felváltva járnak a gyerekek szülői értekezleteire, és most az apa volt a soros.) Mivel
napközben a nagypapa otthon van, az ebédet a helyi
önkormányzat üzemi konyhájáról szállítják ki neki.
Az apuka a munkából hazafelé bemegy kislányáért
az óvodába, kisfiával pedig otthon, a kapuban futnak össze; ő már egyedül járhat haza. Vacsora közben megbeszélik, hogy a gyerekek az estét az önkormányzat által foglalkoztatott gyermekfelügyelővel
töltik, mivel a szülők házassági évfordulójuk alkalmából vendégségbe készülnek. A felügyeletet a nagypapa sem tudja vállalni, hiszen a heti sakkpartira hivatalos, amelyet a helyi nyugdíjasklub szervez. A két
kisgyerek nem szomorkodik a szülők távolléte miatt,
ők már a holnapot várják, mivel a hónap első szombat délelőttje mindig a sportkomplexumban telik,
erre a napra az önkormányzati dolgozók és a családosok kedvezményes belépőt kapnak.
Hogy mindez álom? Korántsem az.
A példa elemei fellelhetők a családbarátként regisztrált TÖOSZ-tag önkormányzatok településein (Fertőszéplakon, Mártélyon, Tápszentmiklóson), ezúttal csupán egybefésültük a megvalósított
– és egyébként beruházást sem igénylő – ötleteket.
Életprogram
Egyébiránt kötetnyi, külföldi megoldásokkal fűszerezett irodalma van annak, hogy miként lehet egyszerű eszközökkel, s főként szűkös anyagi keretek
között családbaráttá változtatni egy lakóhelyet.
Talán kevesen hisznek benne, de a családbarát
elnevezés nem csupán egy mostanság divatos szlogen, hanem valós tartalommal megtölthető életprogram. Mert az eredménye olyan lakóhely lehet,
ahol a szolgáltatások kínálata és hozzáférhetősége,
az infrastrukturális adottságok és egyéb feltételek
megkönnyítik a családok, a családosok életét.
Igaz, ehhez figyelembe kell venni az igényeiket.
Jakab Klára
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Az Európai Unió Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága által közösen szervezett – idén október 8-ától 11-éig
tartó – nyílt napokon immár ötödször találkoznak egymással az unió döntéshozói, a nemzeti, regionális és helyi politikusok, továbbá az üzleti és banki körök képviselői, szakértői, valamint civil szervezetek delegáltjai. Ebben
az újságban legutóbb a vezető tudósítás címe – szándékunk szerint – a helyi és regionális
önkormányzatok elvárásaira összpontosító, júniusi brüsszeli kommunikációs tanácskozás
legfőbb mondandójára utalt, hogy tudniillik AZ EURÓPAI UNIÓ HÍREI HELYI HÍREK
LEGYENEK. Ennek a követelménynek megfelelni igyekezve hívjuk fel olvasóink figyelmét a
fenti rendezvényre, amely a regionális politika témakörében az Európai Unió legfontosabb
eseményévé nőtte ki magát, s amelynek másfélszáz idei szemináriumára és munkaértekezletére mintegy ötezer résztvevőt várnak.

NYÍLT NAPOKRA
KÉSZÜL EURÓPA
Az idei nyitott napokon – amelyen
a tavalyi 135-tel szemben 212 régió és település képviselteti magát – a Tegyünk a sikerért! mottó
összhangban van a rendezvénnyel
egy időben indított 450 új nemzeti, regionális és határokon átnyúló fejlesztési programmal, illetve
a következő hét esztendő 500 bil-

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke szerint a helyi
és regionális hatóságoknak kulcsszerepük van annak tudatosításában, hogy az Európai Unió az európai polgárok uniója
ÖNkormányzat
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lió eurós köz- és magánfinanszírozású befektetéseivel.
Danuta Hübner, a regionális
politikáért felelős európai biztos
szerint a résztvevő partnerek arányának 55 százalékos növekedése fantasztikus siker, ami részben
annak köszönhető, hogy az OPEN
DAYS ismét eljut a helyi szintig,
tájékoztatván az európai polgárokat, tehát az összes lehetséges
haszonélvezőt a 2007–2013-as
időszakban elérhető forrásokról.
Emellett a rendezvényt ihlető lehetőségnek is nevezte: „Akárcsak
az elmúlt években, a 2007-es nyílt
napokon az európai, nemzeti, regionális és helyi szakértők megvitathatják egymással a regionális fejlesztés kérdéseit, új ötleteket mutathatnak be, és megvizsgálhatják,
hogy lehet-e, és ha igen, hogyan
lehet tenni a megvalósításukért.
Örömmel várom a regionális politika szakértőivel és gyakorlóival
való találkozás ihletet adó lehetőségét, amikor az életszínvonal

emelésére irányuló céljaink elérésének módján közösen töprenghetünk.”
Michel Delebarre, a Régiók Bizottságának elnöke, a franciaországi Dunkerque polgármestere
és parlamenti képviselője szerint
a nyílt napok 2003-as bevezetésük óta a regionális és kohéziós politika egyedülálló fóruma;
az érdekelt felek közötti kommunikáció és hálózatépítés színtere.
„Minden évben azt mondjuk, hogy
az OPEN DAYS már nem nőhet tovább, és mégis minden évben meghaladja várakozásainkat – nyilatkozott nemrégiben. – Az esemény
jól illusztrálja a partnerségben való együttműködésnek és az elképzelések megvitatásának előnyeit:
együtt tehetünk valamit az eredményekért. Tegyünk a sikerért
a régiókban – mondta –, amelyek
nemcsak versenyképesebbek, de
jobban is tudják egymást támogatni, ahol tehát cselekvési lehetőséget teremthetünk a közigaz-

gatás és a magánszféra számára
egyaránt.”
José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke az idei rendezvény mottójáról is nyilatkozott:
„Ez a hét az általunk közösen épített Európa eredményeinek hű tükrözője lehet. A regionális és helyi
hatóságok kulcsszerepet töltenek be
abban, hogy tudatosítsák az európai polgárokban: az EU róluk szól.
Valódi eredményekkel és megoldásokkal szolgálhatunk számukra.
Ezért választottuk az idei esemény
mottójául, hogy tegyünk a sikerért,
s hogy a régiók növekedést és munkahelyeket teremtenek. Ez magáért beszél.”
A brüsszeli nyílt napok 33 országból érkező résztvevői huszonnégy csoportban folytatnak eszmecseréket a 2007–2013 közötti
időszak új kohéziós politikájának

programjairól. Tárgyalnak majd
a befektetők vonzásáról; a szomszédsági kérdésekről (például
a klaszterekről); a pénzköltés optimalizálásáról (azaz a köz- és a magánszféra szükséges partnerségének kialakításáról); a növekedést
és a foglalkoztatást együtt segítő
szolgáltatásokról; a programok
megvalósításának ellenőrzéséről.
Az esemény idén első alkalommal terjed ki a regionális politika nemzetközi színterére, hiszen
Kínából, Oroszországból és Brazíliából is érkeznek miniszterek
és regionális képviselők, más, nem
uniós országokból (Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból,
Norvégiából, Svájcból, Törökországból) pedig szakértőket várnak.
A Régiók Bizottsága épületében ismét megnyílik a tavaly sikerrel debütált Befektetők Kávézója (az Investors’ Café). Ez egy
olyan kiállítási és találkozási pont,
ahol a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a magánvállalatok és -intézmények képviselői
hét tematikus sarokban (energia,

Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos
és Michel Delebarre, a Régiók Bizottságának elnöke egyaránt fantasztikus sikernek tartja a regionális és kohéziós politika egyedülálló nemzetközi fórumának példátlan arányú bővülését

környezetvédelem, pénzügyi tervezés, egészségügy, társadalomtudományok, kutatás és fejlesztés, közlekedés) folytathatnak
egymással eszmecserét. A kávézó
helyet ad még egy teljesen felszerelt, a regionális csatornák rendelkezésére álló tévéstúdiónak és egy
sajtóközpontnak is.

A Régiók Bizottsága épületében ismét megnyílik a tavaly nagy sikerrel debütált Investors’ Café, amelyben a helyi és regionális önkormányzatok, valamint
a magánszektor képviselői hét témában folytathatnak egymással eszmecserét
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A magyarországi településeken évente 4–5 millió tonna szilárd hulladék és 20 millió tonna
folyékony hulladék keletkezik. A helybéli hulladék által okozott veszélyt csökkenteni csak
rendszerszerűen, tudományos eszközökkel, a lakosság széles körének bevonásával, a szelektív
hulladékgyűjtés és az újrafeldolgozás bevezetésével lehetséges. A hulladékgyűjtés és -kezelés
ma már szinte minden település lakóinak életében a legfontosabb feladatok közé tartozik.
Így van ez Szigetszentmiklóson is, amelynek önkormányzata volt a házigazdája a Közép-Európai Környezetvédelmi Hálózat (C2ENET) idei júniusi szemináriumának. Ezen a tanácskozáson ausztriai, csehországi, romániai és magyarországi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek képviselői osztották meg egymással helyi hulladékgazdálkodási tapasztalataikat. A nemzetközi fórum tartalmáról két helyi szakember
– Házi Imre környezetvédelmi szakértő és Eszes Anikó irodavezető, a C2ENET projekt szigetszentmiklósi
menedzsere – beszámolója alapján tájékoztathatjuk olvasóinkat.

ASZIGETSZENTMIKLÓSON
HELYI HULLADÉKRÓL
A KÖZÉP-EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI HÁLÓZAT NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMA
A nemzetközi szemináriumot Szabó
József szigetszentmiklósi polgármester
nyitotta meg.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium előadója, Farmasi Beatrix
Magyarország hulladékgazdálkodási kötelezettségeiről szólva mondta el,
hogy 2009-ig a települési szilárd hulladék 40 százalékát, 2013 végéig pedig 50 százalékát kell hasznosítanunk.
Ezen belül csökkentenünk kell a lerakott hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát, amelynek eszköze
az elkülönített bio- és papírhulladék begyűjtésének, hasznosításának, előkezelésének (komposztálás, biogáz-előállítás) fejlesztése. Előadásában a tervezett
arányokról is beszámolt. Ezek szerint
jövőre a csomagolási hulladékok 53 százalékának, 2012-re pedig a 60 százalékának hasznosításához szükséges szelektív gyűjtést kell megvalósítanunk.
A háztartási elektromos és elektronikai
berendezések hulladékainak begyűjtését
a gyártói felelősségre és a forgalmazók
visszavételi kötelezettségére építve kell
intenzívebbé tenni, a gumiabroncs-hulladék lerakásának teljes tilalma mellett annak visszavételi kötelezettséget
2013-ig kell megszabnunk. Az ólomakkumulátorok elkülönített gyűjtését
2008-ra 90 százalékra, 2013-ra 95 százalék fölöttire, a hordozható elemek és akÖNkormányzat
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kumulátorok hulladékainak gyűjtését
2008-ig legalább 15 százalékra, 2013-ra
pedig 25 százalékra kell növelnünk.
Mindemellett fejleszteni kell a lakossági gyógyszerhulladék elkülönített gyűjtését, a lakossági és az önkormányzati
építési-bontási hulladék elkülönített begyűjtését és feldolgozását.
A szelektív hulladékgyűjtés eszközeit 2009-re a lakosság legalább 60 százaléka, majd 2013 végére 80 százaléka
számára kell előteremteni. A települési
szilárdhulladék-gazdálkodási fejlesztési stratégia 2007–2016 közötti időszakra vonatkozóan tartalmazza a fejlesztés
irányait, feltételeit. Ez a stratégia a sze-
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lektív gyűjtésből származó hulladékhasznosítás arányát például a 2004. évi
7,4 százalékról 2016-ra 16,1 százalékra,
a komposztálást 2,6-ról 12,7 százalékra,
az előkezelést 0,9 százalékról 25 százalékra tervezi növelni, a lerakás arányát
pedig 85 százalékról 44 százalékra kívánja csökkenteni.
A Köztisztasági Egyesülés igazgatója,
Nagy György a települési közszolgáltatások tartalmáról, díjairól, jogi és szakmai
feltételeiről, a hulladékgyűjtés és -kezelés gazdasági kérdéseiről beszélt. Őt
az előadók sorában Pongrácz Gábor főépítész követte, felvázolva Szigetszentmiklós településfejlesztési koncepciójá-

ság beruházásainak legnagyobb része,
mintegy 49 százaléka a szennyvízkezelésre irányult, a beruházások 14 százalékát hajtották végre a levegőtisztaság
védelme érdekében, a talaj- és a felszín
alatti vizek védelmét szolgáló beruházások aránya ugyancsak 14 százalék volt.
Hulladékkezelésre az összes környezetvédelmi beruházás 11 százalékát fordították. Ilyen beruházásokra a jövőben
több lehetőségünk lesz, mert a II. Nemzeti fejlesztési terv megvalósítását segítő
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
keretében a 2007–2013 között rendelkezésre álló összeg 760 milliárd forintra rúg.
Pete Botond a románia Bihar megye
és Nagyvárad hulladékgazdálkodási tapasztalatait, céljai ismertette, Katerina
Trochtova pedig a Szigetszentmiklóshoz hasonló lélekszámú, csehországi
Vsetín város hulladékgazdálkodásáról
beszélt.
A szerves hulladékok által okozott
környezetszennyezésekről és károkról,
a környezeti elemek elszennyeződésének okairól Házi Imre szigetszentmiklósi környezetvédelmi szakértő tartott
előadást. A hulladékok által okozott
talajvízszennyezést látványos példával
illusztrálta, beszélt a megújuló energiák környezetvédelemi technológiákban
történő felhasználásának fontosságáról,
s a károk enyhítésére szolgáló, szabadalmaztatott víztisztítási eljárást mutatott
be a résztvevőknek.
A szennyvízkezelési és -elvezetési rendszerek, a hulladékhasznosítás, az energiahatékonyság kérdéskörei rendkívül szorosan
kapcsolódnak a természeti környezethez, ezért ezek a stratégiai
tervezéstől és az önkormányzati költségvetéstől egyaránt elválaszthatatlanok. Emellett az európai uniós jogszabályok szigorúan megkövetelt határértékei is a megtakarítás irányába kényszerítik a helyi önkormányzatokat. Mivel ez a terület is egyike
az európai prioritásoknak, az Erópai Uniótól támogatás formájában lehet hozzájutni a változtatásokhoz szükséges összegekhez. Egy ilyen lehetőség az INTERREG IIIB CADSES KÖZÖSSÉG kezdeményezése, amely a C2ENET projektet finanszírozza, s ennek a projektnek a második kiadánya készült el nemrégiben. A projekt Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország
és Románia partneri együttműködése révén törekszik választ
találni olyan kérdésekre, hogy miképpen lehet alkalmazni az
Európai Unió környezetvédelmi jogszabályait és hogy ezeknek
milyen hatásuk van, lehet az új tagországok önkormányzataira. A kiadvány tartalma TÖOSZ honlapjáról letölthető. A témában Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára bővebb
tájékoztatást tud nyújtani (krausz@toosz.hu).

KIADVÁNY

ban szereplő prioritásokat. Szigetszentmiklós jelenlegi hulladékgazdálkodási
helyzetét, a fejlesztési elképzeléseket
a helyi közszolgáltató cég ügyvezetője,
Szarvas Tibor interpretálta. Elmondta,
hogy Magyarországon kiemelten kezelendő hulladékfajta a csomagolási hulladék, s noha a települési önkormányzatoknak nem közvetlen feladatuk a hulladékhasznosítás, ám az országos és regionális tervekben szereplő hasznosítási
arányok eléréséhez feltétel a szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése.
Szigetszentmiklóson a helyi hulladékgazdálkodási terv irányozza elő a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését. A gyűjtés négyfrakciós gyűjtőszigeteken, a családi házas övezetekben zsákos módszerrel valósult meg. A 120 literes zsákokat
a lakosság ingyen kapta. A fejlesztések
között szerepel a gyűjtőszigetek és a
gyűjtőedényzetek számának növelése,
egy 70 ezer négyzetméteres felhagyott
hulladéklerakó rekultivációja, az illegális hulladéklerakók felszámolása, hulladékudvar és komposztáló létesítése,
gyűjtőjárművek beszerzése.
Más előadásokból nyilvánvalóvá
vált, hogy az egyre növekvő mennyiségű kommunális hulladék csak akkor
kezelhető, ha összekapcsolódik a hulladékcsökkentéssel, a hulladékanyag
kinyerésével, valamint a szabályozható és fenntartható deponálással. AlsóAusztriában a hetvenes évek óta ezen elveket hajtják végre. Erről dr. Johann Mayr előadásában esett szó. Az ömlesztett
hulladékot, az elektromos berendezések
hulladékait, a fahulladékot, építési törmeléket, biohulladékot, a papírt, a műanyagot és az üveget elkülönítő rendszert egy, 42 települést felölelő cég működteti. A rendszer 10,3 millió euróba
kerül, miközben mintegy 10,6 millió
euró bevételt termel.
Pavel Drahovzal Csehországból
az elektromos és elektronikai hulladékok ottani begyűjtési rendszerét vázolta,
kitérve a visszavétel elveire, a termelők
kötelezettségeire és a finanszírozás lehetőségeire.
Sándor Gáborné, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviseletében
a termékekre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat ismertette. A követelményeknek való megfelelésekhez fejlesztések, beruházások szükségesek. Elmondta, hogy 2005-ben a nemzetgazda-
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A nyolc évfolyamnál kevesebbel működő általános iskolák esetében csökkenteni kell az órakeretet, s az állam csak a felét nyújtja a korábbi normatívának. Az elmúlt évben született döntés ennek elkerülése érdekében arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy az ilyen intézményeket tagintézménnyé
alakítsák. Ha a helyi önkormányzat szerint az általános iskolák összevont
működése, vagy tagiskolává válása mégsem megoldható, esetleg érdeksérelemmel járna, idén
január 31-éig továbbműködés iránti kérelmet nyújthatott be az Oktatási Hivatalhoz. A figyelembe vett szempontokról és a döntésekről a hivatal elnökét, Bakonyi Lászlót kérdezte
munkatársunk, Hajós Anna

TANULÓI

KRÉTAKÖR

– A cél az, hogy az ország minden pontján minden
gyermek azonos iskolai ellátásban részesüljön. Sikerül elérni ezt a célt?
– Kivételek természetesen vannak. A mi feladatunk volt annak eldöntése, hogy mely esetekben lehet megadni az engedélyt a továbbműködésre. Felállítottunk egy alapvető szempontrendszert ehhez.
Vizsgáltuk, hogy van-e a környéken másik olyan
iskola, ahova az intézmény csatlakozni tud tagiskolaként, ahol elegendő a tanulói létszám. Az önkormányzatok kevés tanuló esetén vagy megszüntetik
az intézményt, ez a rosszabbik megoldás, vagy társulnak egy másik iskolával, mondjuk a szomszéd településen. Pozitív elbírálásra számíthatott eljárásunk
során minden olyan település, ahol fogyatékossággal
élő, sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik
az intézmény, ahol speciális, vagy nemzetiségi iskolákról van szó, illetve ahonnan sokat kellene utaz-
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niuk a diákoknak a szomszéd település iskolájáig.
Figyelembe vettük azt is, ha az intézmény uniós pályázatban vett, vagy vesz részt, és emiatt a fenntartó
kötelezettséget vállalt.
– Történt-e, s ha igen, hogyan történt egyeztetés?
Hét regionális igazgatóságunk egyeztetett a megyei szervekkel, a kistérségekkel, kikérte a regionális
közigazgatási hivatalok véleményét. A fenntartóknak
alaposan elő kellett készíteniük a kérelmüket, amelyet igazgatóságainkhoz benyújtottak, megtárgyalva azt a szomszéd települések önkormányzataival,
az intézmények testületével, a szülőkkel. Képviselő-testületi döntéssel készítették elő a továbbműködési engedély iránti kérelem benyújtását. Végül én
bíráltam el mindegyiket, mintegy a kötekedő külső
szemlélő szerepében. Arra törekedtem, hogy az ország különböző régióiban azonos legyen a döntéshozatal rendszere. Sok esetben láttuk, hogy megszületett a szándék az együttműködésre, ami még fizikai
változást sem kellett, hogy okozzon, minden ott maradt, ahol eddig volt, csak közös vezetéssel. Hiszen
ez a rendelkezés nem arról szólt, hogy bezárunk iskolákat, hanem hogy racionálisabban működtessük
őket. A legnehezebb az volt, amikor mindkét érintett
iskola kérelmezte a továbbműködését, és nekünk kellett volna közülük választani.
– Ilyenkor mit tettek?
– Mindkét kérelmet elutasítottuk, ezzel megadtuk
a lehetőséget arra, hogy együtt döntsön a két település önkormányzata. Sok esetben napokat, heteket töprengtünk, míg megszületett a számunkra is
nehéz döntés.
– Mennyi ideig, vagy hány kilométerre lehet a kisiskolásokat naponta utaztatni?
– Tíz–tizenöt kilométert szabtunk meg, mint értelmes határt, de az utazási távolságot néztük, a valós
közlekedés és nem a légvonal számított.
– Egy iskola megszűnése, a tanárok, tanítók elköltözése visszavetheti a falu életét, vonzerejét…
– A jogszabály végrehajtásának nem ez volt a célja, bár elképzelhető ez a helyzet is, ahogy az évek
során már több településen megszűntek az iskolák.
Ám sok esetben, ha megszűnik az iskola, a feladatellátási hely megmarad. A mostani eset ilyen; más
fejléc kerül az iskola fölé. Például egy kistérségben
valamennyi oktatási intézményt összevontak. De

olyan megoldással, hogy 3–4 csomópontot hoztak
létre oda csoportosítván a diákokat, és inkább a pedagógusokat utaztatják, ha szükséges. Mindössze két
megszüntető döntést kellett meghozniuk: az egyik
kistelepülés iskolájának felső tagozatát áthelyezték,
a másik helyen pedig nem indítottak ötödik osztályt.
A lépés szükségszerű volt, ugyanis ott csak két pedagógus volt a sok tantárgyhoz.
– Olyan esettel nem találkoztak, hogy csak a gyereklétszám volt kevesebb a szükségesnél, de a tanításukhoz kellő adottságok nem hiányoztak?
– Nemrég felújított iskolánál fordult ez elő. Megnéztük, hogy miből újították fel. Ha pályázati rendszerben valósult meg, akkor az önkormányzatnak
5 éves garanciát kellett vállalni arra, hogy iskolaként működteti tovább, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség terheli. Ilyenkor engedélyeztük
a továbbműködést. A továbbiakban a demográfiát
vizsgáltuk, nem mechanikusan, és nagyon részletesen: ha a 7–8. osztályok tanuló létszáma ugyan
kevesebb volt, de az alattuk lévő évfolyamoké már
nem, akkor is megadtuk a továbbműködéshez szükséges engedélyt. Ahol nagyon kevés gyerek volt, azt
kellett mondanunk, hogy az iskola nem működhet
önállóan, valahova be kell tagolódnia. Azt a kollégáimmal együtt minden fórumon elmondtuk, mert
garantálni akartuk, hogy az alsó tagozatok maradjanak a településeken, fizikailag ne mozduljanak el.
A kisgyerekeket nem szabad utaztatni. És maradjon
helyben az őket tanító két-három pedagógus is.
– Önkormányzatiból alapítványi iskolák alakultak,
amelyekre a minimális létszám előírása nem vonatkozik. Ez kiskapu?
– Az. De ebben az esetben az önkormányzatnak
kell néhány évig az állam helyett a finanszírozást
vállalnia. És kiskapu még a nagycsaládosok betelepítése is.
– Hány továbbműködési engedélyt bíráltak el és hogyan?
– Csaknem háromszázat. A számuk azért bizonytalan, mert közülük többet késve, a januári határidő
után kaptunk meg. És volt közöttük tévesen beadott,
vagy utóbb visszavont is. Végül százhatvanötöt pozitívan bíráltunk el, nyolcvanhét elutasító döntés
született, harmincnégy kérelem vizsgálata pedig
folyamatban van. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz eddig huszonhárom fellebbezés érkezett,
közülük tíz megkapta másodfokon a továbbműködési engedélyt, egyet pedig elutasítottak.
– Mikortól kötelező a most született döntés szerint
működtetni az önkormányzati iskolákat?
– A jövő év szeptemberétől. De az intézményfenntartó, aki most megkapta a továbbműködtetési engedélyt,
január 1. és március 15. között kérheti annak meghos�szabbítását. Ha pedig a nyolcnál kevesebb évfolyammal
működő általános iskola tagintézménnyé alakítása
nem történt meg, a továbbműködéshez szükséges engedélyt négyévente kell meghosszabbíttatnia.

Mártélyban, Balogh Jánosné
polgármester által a Tisza gyöngyszemének nevezett községben a lakók – köztük a szülők – és a képviselő-testület egyaránt elzárkózott attól, hogy a Hódmezővásárhely és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás legyen a jövőben
a fenntartója a helyi általános iskolának. Az osztálylétszámok feltöltésére a képviselő-testület határozata alapján az idén négy család
kapott ingyen építési telket. Szegedről, Szentesről, Galgamácsáról
(Pest megye) és Császárról (Komárom-Esztergom megye) érkeztek a fiatal párok. Sőt, vásárhelyi
és mindszenti tanulói is vannak
az általános iskolának. A polgármester asszony arról is beszámolt,
hogy további nyolc nagycsaládot
szeretne ingyen építési telekhez
juttatni az önkormányzat.
Bakson párhuzamos osztályai is
lesznek a másodikosoknak szeptemberben. A helyi általános iskolának nincsenek létszámgondjai. Tanulói a továbbtanulás terén is megállják a helyüket. Búza
Zsolt polgármestertől megtudtuk,
hogy az osztálylétszám 16–17-től
22–23-ig terjed. A maga részéről
támogatta az inkább finanszírozási gondokkal küszködő önkormányzat képviselő-testületének
sorsdöntő ülésén, hogy a helyi
általános iskolát a továbbiakban
a Kistelek Környéki Települések
Többcélú Társulása működtesse, ám a képviselők önállóságot
féltő többsége nem támogatta
ezt az elképzelést. Bakson a költségvetés (320 millió forint) több
mint egyharmadát teszi ki az iskola (90 millió forint) és az óvoda
(30 millió forint) fenntartása.
Eleken a négynemzetiségű (magyar, német, román, szlovák) határ menti kisváros önkormányzata a 2006. évihez hasonló összeget tud fordítani ebben az évben
az általános iskola fenntartására,
viszont a tanulói létszám csökkenése miatt a három telephelyből
csak kettő fogadhatja szeptember elsejétől a diákokat. A főépü-

letnek helyet adó volt zárdaépületben és az egykori gimnázium
épületében szerencsére éppen
annyi tanterem áll rendelkezésre, amennyi osztály indul. Pluhár
László polgármester nem tartja
kizártnak, hogy a Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás keretében jövőre együttműködési megállapodást köt az általános iskolák
közös fenntartására Elek, Kétegyháza és Lőkösháza önkormányzatának képviselő-testülete.
Muronyban a gesztor helyi önkormányzattal közös fenntartói
megállapodást kötött a kamuti,
amely tagiskolát működtet. Fekete Ferenc, Murony polgármestere
arról tájékoztatta lapunkat, hogy
a csökkenő tanulói létszám mellett már az elmúlt évben is 40 millió forintot volt kénytelen átcsoportosítani a képviselő-testület
az általános iskola fenntartására. Nem történt más az idén sem,
ami magával vonta a fejlesztési pályázatok benyújtásához szükséges
önrész hiányát. Három tanulócsoportban tanulnak a kamuti tagiskola 1–4. osztályainak tanulói,
az 5., a 6. és 7. osztályos tanulók
a Békési Kistérségi Társulásnak
a muronyi önkormányzat által
üzemeltetett kisbuszával járnak
át Muronyba. A kamuti 8. osztályosok azért maradhattak a tagiskolájukban, hogy ne érje törés
a továbbtanulásukat.
Medgyesegyházán az újszülöttek száma nemhogy csökken,
hanem nő, ami jótékonyan hat
az általános iskolai oktatás fejlesztésére. A román és szlovák nemzetiségű Pusztaottlakán jóval elkeserítőbb a helyzet; a község települési önkormányzata a medgyesbodzásival együtt kötött megállapodást a gesztor medgyesegyházival a három általános iskola,
az anyaiskola és a két tagiskola közös fenntartására. Dr. Nagy Béla, Medgyesegyháza polgármestere elmondta, hogy a tanév kezdetére fejeződik be a nagyközség
általános iskolájának és óvodájának 250 millió forintba kerü-
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lő felújítása. Annak pedig külön
örül, hogy több mint 35 millió forintot fordíthatnak új taneszközök beszerzésére. A pusztaottlakai tagiskola valamennyi diákja
a Körös Volán Zrt. helyközi autóbuszjáratával teszi meg hétköznap a 7–8 kilométeres utat a most
már csaknem 500 alsó- és felső
tagozatos tanulót oktató-nevelő
medgyesegyházi általános iskolába, ahol a testnevelési órát sportcsarnokban és uszodában tarthatják a testnevelő tanárok.  D. L.
Tápszentmiklóson olyan jól
sikerült az önkormányzat iskolamentési akciója, hogy nem csupán
elhárították az oktatási intézmény
zökkenőmentes működését veszélyeztető körülményeket, hanem
egyenesen bővíteni kénytelenek
több tantermet, mert szeptembertől lesznek 33-as létszámú osztályok is. Az önkormányzat természetesen örömmel tesz eleget ennek a feladatnak, hiszen a község
vezetése az elmúlt időszak kiemelt
teendőjének tekintette az iskola
ügyének megoldását.
Elsőként koratavasszal egy nyolcgyermekes dunaújvárosi família
költözött be a Győr-Moson-Sopron megyei településen abba a családi házba, amelynek ingyenes
használatát két évre kínálta fel
az önkormányzat, hogy az általános iskola felső tagozata működhessen.
Horváth Péterék gyermekei közül négy iskoláskorú, egyikük
szeptemberben kezdi az ötödik
osztályt. Az ötödik osztályban
18 az előírt létszám. Kovács József,
a ma már 950 lakosú település polgármestere szerint szeptemberben
éppen 18 ötödikes lesz Tápszentmiklóson, ám ha egy család úgy
dönt, hogy másik iskolába viszi
a gyermekét, akkor a község nem
igényelhet támogatást a kistérségi
többcélú társulástól, s így 30 millió forinttól eshet el.
A boldog nyerteseket egy felújított családi ház várta. A két
és fél szobás, száz négyzetméteres összkomfortos ház renoválását az önkormányzat finanszírozÖNkormányzat
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ta. A házhoz tartozó telken egy
garzonlakást is birtokba vehetett
a család. A telek méretei folytán
gazdálkodhatnak, kertészkedhetnek. Horváthék korábban albérletben laktak, s a lakhatásért
havonta 95 ezer forintot fizettek.
A család egyik gyermeke beteg,
aki rendszeres orvosi ellátást igényel, a másfél szobás panellakás
után a községben jobb körülmények várták. (A gyerekek egyébként annak a számítógépnek
örültek leginkább, amelyet egy
magánszemély ajánlott fel, míg
Horváthné Magdi az asztal láttán ujjongott, amit a mester tíz
személyre tervezett.)
Az ingyenes lakáshasználati
ajánlat óriási érdeklődést váltott
ki, még az ország távoli részeiből,
sőt, Erdélyből is érkeztek jelentkezések. Eredetileg egy házat kínált
fel az önkormányzat erre a célra,
ám az akció sikerén felbuzdulva
az épp megüresedő önkormányzati lakást is megpályáztatták.
Százharmincnyolc család jelentkezett az önkormányzat hirdetésére, közülük százkettő megfelelt a kiírás feltételeinek. Nem
volt egyszerű a kiválasztás: a tápszentmiklósi képviselő-testület éjszakába nyúló, hatórás vita után
döntött a győztesek kilétéről.
A második család úgyszintén
az albérletet váltotta fel a tápszentmiklósi otthonnal. Gulyásék május végén érkeztek nyolc
gyermekkel a Pest megyei Valkóról a Győrhöz közeli faluba.
Háromszobás családi ház várta
őket, akárcsak a harmadik családot, Perjésiéket, akik Budapestet
cserélték fel a Győr megyei községre. Ők négy gyermeket hoztak
magukkal, s nemsokára megszületik az ötödik.
A betelepülőket egyelőre a közüzemi díjak terhelik, s havonta 25
ezer forintot kell előtakarékoskodniuk, hogy két év elteltével meg
tudják venni a házat. Két év után
egyébként mindhárom család
választhat a tovább-bérlés, vagy
a megvásárlás lehetősége között.
A családfenntartók álláshoz jutottak, az édesanyák a gyermekeiket

nevelik. A három család beköltöztetésével a községben huszonegy
iskolás-, és óvodáskorúval, illetve
kisbabával gyarapodott a gyermekek száma. A korábbi 105 tanulóval szemben – részben az akció
eredményeként – szeptemberben
összesen 204 kisdiáknak csengetnek be a faluban. Az iskolabővítésre hatmillió forintot költ az önkormányzat.
J. K. - M. Zs.
Egervölgyön az Egervölgy,
Kám és Szemenye önkormányzata által közösen fenntartott általános iskola a tanulói létszám
csökkenése miatt a törvény szerint szeptemberben nem indíthat
sem hetedik, sem nyolcadik osztályt, így elvesztvén önállóságát,
hatosztályos formában csak valamelyik nagyobb iskola tagintézményeként működhetne. Már
amennyiben az iskolát működtető
önkormányzatok nem adták volna bérbe intézményüket tíz évre
a budapesti székhelyű Kincsesház
Alapítványnak. Májusban a három falu lakói közös fórumon ismerték meg az alapítvány által
kínált lehetőséget, majd a szülők
és szakértők javaslatára mindhárom önkormányzat testülete ezt
a megoldást választotta. Azért is,
mert a vasvári általános iskola tagozataként az alsó osztályokat se
működtethetnék, az ugyancsak
távoli Sárvárral pedig túlságosan
drágán társulhattak volna. Ezzel
szemben a Kincsesház Alapítvány
évi hatmillió forint önkormányzati hozzájárulásért a tantestület megtartásával együtt vállalta
az egervölgyi iskola működtetését
(ami az elmúlt tanévben 14 millió forintba került), így az egy diákra jutó éves önkormányzati támogatás a mintegy 170 ezer forintról 75 ezerre csökkenhet. Miután a megyei közgyűlés június
elején nem támogatta ezt a koncepciót, mindhárom települési önkormányzat képviselő-testületének minőségi többségben
kellett megszavaznia, s ezt meg is
tette. (A megyei véleményt hivatalosan azzal indokolták a nem-

mel szavazók, hogy a kezdeményezés nem illeszkedik Vas megye közoktatásfejlesztési tervébe.
Ám – mivel ezt a tervet csak később fogadták el – sokkal valószínűbb, hogy a nagyobb településeket képviselő többség a maga helyi iskoláinak védelme érdekében
szavazott: az ugyancsak létszámhiánnyal küszködő vasvári iskola
például, amiért az egervölgyi diákokra nem számíthat, húszmillió forintnyi támogatástól esik el.)
Az alapítvány egyébként semmilyen politikai párthoz vagy felekezethez nem tartozik (sokan indokolatlanul vélik a scientológiai
egyházhoz tartozónak), minden
diszkriminációt elutasító, befogadó szellemiségű iskolahálózatot tart fenn. Ezt az oktatási tárcával és a helyi önkormányzatokkal kötött közoktatási szerződésük is szavatolja. Az alapítvány ars
poeticája: „Minden gyermek különleges és értékes. Minden gyermeknek joga van egy befogadó és
elfogadó közösség tagjaként sikeresnek és boldognak lenni.” Iskolahálózatuk idén szeptembertől 26 tagintézménnyel működik.
Az alapítványi iskolákban is alap
az oktatás ingyenessége. Azért olcsóbbak, mint az önkormányzatiak, mert racionálisabbak: például a fölösleges óraszámokért
nem fizetnek, emellett félállásban
és megbízási szerződések révén
végeztetnek el a pedagógusokkal egyes feladatokat. Nekik nem
kell betartaniuk az önkormányzati fenntartású intézmények minimális osztálylétszámára vonatkozó előírásokat, ezért nem kényszerülnek az osztálylétszámok indokolatlan felduzzasztására.
Celldömölkön a Gáyer Gyula Általános Iskola és az Eötvös
Loránd Általános Iskola összeolvad, az alsósági városrészen lévő
Berzsenyi Lénárd Általános Iskolát tagintézményként működtetik,
s tagiskolaként működnek tovább
az iskolafenntartásban csatlakozó
településeken – Kemenesmihályfán, Kenyeriben és Nagysimonyiban – megmaradó alsó tagozatok

is. Az összevont iskolát egy iskolaigazgató irányítja majd, aki két
igazgatóhelyettessel, az alsósági
iskolában egy tagiskola-vezetővel, valamint a csatlakozó településeken is egy-egy tagintézményvezetővel dolgozik majd együtt.
A kenyeri, a kemenesmihályfai
és a nagysimonyi tagiskolákban
az 1–2. és a 3–4. osztályok összevontan működnek majd, így ezekben a vezetőn kívül két tanító és
egy napközis nevelő foglalkozik
majd a gyerekekkel, a celldömölki
székhely iskola csak őket veszi át.
Celldömölk vállalja napi négyórás
munkaidőben egy-egy fő technikai személyzet foglalkoztatását,
a tagiskolák épületeinek fenntartási költségeit azonban a települési önkormányzatoknak kell
vállalniuk. A celldömölki képviselő-testület a csatlakozó települések iskolamegtartó szándékát
segítvén a közoktatási megállapodásban rögzítette, hogy alsó tagozatos gyermekek csak az illetékes tagiskolákba vehetők fel. Bár
Nagysimonyi önkormányzata azt
kérte, hogy az 5–6. osztály is helyben maradhasson, a celldömölki városvezetés ehhez nem járult
hozzá. Az összevont intézménybe
972 celldömölki tanuló jár majd,
a szeptembertől tagiskolává váló
intézményekből bejövő felső tagozatosok száma várhatóan 118
lesz. A székhely iskolában három,
Alsóságon és a többi tagiskolában
pedig egy-egy első osztály indítását engedélyezték. 
A. G.
Hajdúszoboszlón elébe mentek a megszorításoknak, hiszen
míg hajdanában évi 350 gyermek
született a fürdővárosban, manapság 200 körül van az újdonsült helyi állampolgárok száma. A városban jelenleg mintegy 750 óvodás
és 2000 iskoláskorú gyermekre
számíthatnak a tanintézmények.
A csökkenés ütemének megfelelően az elmúlt 15 év leforgása alatt
a 6 iskolából már csak 4 maradt,
két középiskolai kollégiumból pedig egyet tartanak fenn. A korábbi
nyolc óvoda helyett pedig ma már
csak egy van.

A 3-as számú általános iskola most van eltűnőben, szintén
felmenő rendszerben, tehát nem
indítanak új osztályokat a megszűntek helyett. Az utolsó diák
három-négy év múlva hagyja el.
Mivel ilyen lépcsőzetes volt a folyamat, lehetőség adódott arra,
hogy mindig a nyugdíjba menő
pedagógustól váljanak meg, ami
fájdalom-mentesebb eljárás, mint
az elbocsátás. Így például a kötelező óraszámnövekedés miatt szeptemberben senkitől sem válnak
meg. A tudatos leépítést természetesen a növekvő anyagi terhek
és a szinten tartott, sőt, a kollégiumok esetében a csökkenő normatíva kényszerítette ki. Hozzájárult
ehhez, hogy az önkormányzati saját bevételek is megcsappantak.
Sajnos, ahogyan a népességé,
úgy az óvodás és iskoláskorúak
fogyása sem áll meg. Ezért az önkormányzat szeptembertől kezdve
átfogó vizsgálat alá veti iskoláit,
így nem kizárt a további csökkentésük sem.
G. J.
Csobánkán a mintegy háromszáz tanköteles gyerek alig harmada járt az elmúlt tanévben a helyi
általános iskolába. A többi gyereket a szomszédos települések –
Pomáz, Budakalász, Szentendre
illetve Óbuda – iskoláiba vitték
a szülők, mégpedig annak ellenére, hogy az integrációs kísérlet keretében egy-egy csobánkai
tanulóra 1 millió 112 ezer forint
jutott, mivelhogy az alig száz diák több mint háromnegyede cigány volt. A hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatására ös�szesen mintegy 40 millió forintot
nyert az iskola a Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program
keretében, s ehhez társult a fenntartásra fordítható évi 38 millió
forintos költségvetési támogatás.
Török István polgármester úgy
véli, hogy ha a tárca kihátrál, az
önkormányzat aligha fogja tudni fenntartani az iskolát, át kell
azt adnia egy alapítványnak. Szerinte tarthatatlan, hogy miközben a faluban a betelepedés miatt
a tankötelesek, és az óvodába jáA Települési Önkormányzatok
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rók száma növekszik, a helyi iskola létszáma csökken, és egy-egy
osztályban már csak nyolcan-tízen tanulnak. Az önkormányzat ad még egy esélyt a falu nehéz helyzetbe került mintaintézményének. Az óvodát, az iskolát
és a művelődési házat 2007. szeptember elsejétől egy új szakember
irányítja majd, de a településvezető csak reménykedik abban, hogy
kényszerítő intézkedések nélkül
sikerül véget vetni az agglomerációs szegregációnak, mert a betelepült vállalkozók, értelmiségiek
– akik a felparcellázott legelő telkein emelt nagy, összkomfortos
házaikban jobbára csak alszanak
– kivétel nélkül másutt iskoláztatják gyerekeiket, s ugyanezt teszi
a német, szerb eredetű őslakosok
nagy része is. Csak aki szegény,
az járatja a gyerekét a helyi iskolába. A szegények többsége pedig
cigány. 
K. J.
Csepelen három óvodából kettő lett. Egy, korábban bölcsődeként működött óvodát átadtak
alapítványi kezelésbe. A szóban
forgó gyermekintézmény vezetője
elérte a nyugdíjkorhatárt, és újabb
vezetői megbízást nem kapott. Két
óvónői státus szűnt meg, és a technikai személyzet vált feleslegessé
az átszervezés következtében.
– Egyébként örvendetes a gyermeklétszám növekedési tendenciája, ami az utóbbi két évben itt
Csepelen megfigyelhető – mondja Vukovich Zoltán, a budapesti
XXI. kerületi önkormányzat oktatási, művelődési és sport ágazatának irodavezetője. – Iskolákat
nem zártunk be, nem vontunk
össze, gondot a kötelező óraszám
növekedése okoz, ami értelemszerűen kevesebb pedagógus alkalmazását teszi szükségessé. Ezen
túl a tanórákon kívüli két órás fizetett foglalkozás is megszűnik
szeptembertől, vagyis fizetni kell
a korábban ingyenes két óráért,
ami bizony anyagi megterheléssel
jár. Ezeknek a változásoknak a következménye, hogy az új, most induló tanévtől félszáz pedagógusi
státus is megszűnik. Mindennek
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ellenére szerencsésen megúsztuk
a közelmúlt közoktatási változtatásait. A megszűnő státusszám
nem jelent ugyanannyi elbocsátott személyt, mert többen nyugdíjba mennek, tehát valójában
csak néhány embertől kell megválnunk. A szeptemberi becsengetéskor rendre minden iskolakapu megnyílik. Persze ez nem azt
jelenti, hogy itt minden oktatási
intézmény a topon van. Ellenkezőleg: vannak „lelakott”, elhasznált épületeink, tantermeink, de
minden iskolánk alkalmas oktatási célokra. A kötelező, minden
szünidőben elvégzendő karbantartási munkálatok mellett ezért
hosszabb távú felújítási programunk is van. Egyrészt több iskolánk teteje lapos, ami az idők folyamán bebizonyította alkalmatlanságát, ezeket a tetőket sorban
kicseréljük. Másrészt az energiafelhasználás csökkentése érdekében az elmúlt évben kezdtünk
egy programot. Ebbe beletartozik
az iskolák nyílászáróinak cseréje
és a fűtés korszerűsítése is. Folyamatosan megvalósítandó tervről
van szó, ami a munka komplexitása miatt egy év alatt nem végezhető el. Igen örvendetes, hogy
lehetőségünk nyílt egy uniós pályázatban való részvételre, és reális esélyt látunk arra, hogy ez által
a szükséges anyagi forrást sikerül
megteremteni a modern energiatakarékossági program megvalósításához.
A csepeli l5 általános iskolában
6 ezer gyerek – köztük 750 elsős –
várhatja a szeptemberi becsengetést, a megfelelő feltételek között
kezdheti, folytathatja a tanulást.
L. Gy.
Fonyódon szeptember 1-jétől
összevontan működik majd a bölcsőde, az óvoda és az általános iskola. Az intézmények vezetésével
a jelenlegi iskolaigazgatót bízták
meg. Hidvégi József, a Balatonparti település új polgármestere
szerint az ismert gazdasági megszorítások miatt számos területen
kényszerülnek spórolásra. Nyomasztja, hogy míg pár éve 560 di-

ák járt a helyi iskolába, s 130 gyerkőc az óvodába, addig az ősszel
350 tanulónak csengetnek be,
és csak százan járnak majd oviba.
Az 5400 lelkes településen nincs
elegendő munkahely, szolgáltatás,
nem tudnak fecskeházakat adni
a fiataloknak, pedig nagy szükség lenne rájuk. A polgármester
elmondta, hogy mivel sok panasz
érkezett a Siófokról szállított ebéd
minőségére, az új tanévtől visszaveszik a konyhát. Inkább ráfordítanak 1,5–2 millió forintot az átalakításra és az edénybeszerzésre,
de megtartják mind a hat konyhai
dolgozót, sőt, a korábbinál 100–
120 forinttal kevesebből képesek
lesznek majd előállítani az ebédet.
A város a tanévkezdésre az általános iskola melléképületeiből vis�szaköltözteti régi helyére a zeneiskolát, amelynek részleges felújítása is mintegy 1,5–2 millió forintba kerül. Hidvégi József szerint
ugyanis tarthatatlan, hogy kisebbnagyobb, valamikor raktárként
működő sufnikban folyjon a művészeti képzés. Nem is érti, hogy
az előző képviselő-testület hogyan
adhatta ehhez a nevét. Szükséges
lenne a teljes felújítása is, erre a
tervek már elkészültek; a Bihari
villa rekonstrukciója 108 millió
forintra rúg. Hogy mikor lesz erre
pénz, azt senki sem tudja.
Balatonföldváron nem kell
lasszóval fogni a gyerekeket az iskolába; akad olyan évfolyam, ahol
két osztály is van. Bezeréti Katalin
polgármester szerint ennek ellenére szívesen szorgalmazzák a térségi iskola létrehozását, hiszen ezáltal 13 település ügye oldódhat meg.
Azon is dolgoznak, miként lehetne
megtartani a közeli Kötcse óvodáját, iskoláját, amely remek felzárkóztató intézményként működik;
halmozottan hátrányos, sajátos
nevelési igényű, cigány gyerekeknek jelent valóban második otthont, ahol például lezuhanyozhatnak és tiszta ruhát is kaphatnak
– Így talán nem vesznek el ezek
a gyerekek – állítja a polgármester asszony, aki a kistérségi társulás elnöke. – Szerintem az állam-

Jután az önkormányzat már az
év elején elhatározta, hogy iskolájukat tagiskolává szervezik. Hivatal Nándorné polgármestertől
megtudtuk, hogy szóba jött Mezőcsokonya, Hetes, sőt, a közeli
megyeszékhely is.
– Az egyik kaposvári általános
iskolával fűztük volna szorosabbra a szálakat, hiszen mindössze
hat kilométerre vagyunk tőlük,
ám nem vállaltak fel bennünket
– mondta. – Azt a választ kaptuk:
járassuk inkább a gyerekeket Kaposvárra, a jutai iskolát pedig számoljuk fel. A város várná a gyerekeinket, ám a tagiskolai adminisztrációt nem vállalja. Az érvet
elfogadtuk, de Somogyjád mellett
döntöttük. Az Illyés Gyula nevét
viselő, s a művészeti oktatásra is
nagy gondot fordító iskolában
megfelelő háttérrel rendelkező,
stabil intézményre találtunk.
Az ovisok száma csökkent,
ezért a korábbi két csoport helyett
csak egy indul az ősztől Jutában,

de az iskoláskorúak száma növekedett: a negyvenhárom alsós tanuló között tizenhárom az elsős.
A tagiskolában összevont osztályokban és osztott csoportokban folyik majd a tanítás, s a polgármester asszony szerint – aki
több évtizedes könyvtárosi múlttal nyert a legutóbbi választáson
– sem a szülők, sem pedig a diákok nem látják majd ennek kárát,
hiszen egy kényszerű szervezeti
összevonásról van szó; a gyerekek
helyben maradnak, és az oktatás
színvonala se romlik. A testület
egyhangúlag döntött erről, hiszen
tudják: egy integrált intézménynek sokkal nagyobb lehetőségei
vannak. Így pályázhatnak majd
nagyfelújításokra is. A jutai iskolában is elkelne a parkettacsere,
a fűtés- és világosítás-korszerűsítés.
A polgármestertől megtudtuk:
már túl vannak a tisztasági meszelésen, két teremben parkettát
lakkoztak, és a tornaszoba mosdórészének felújítása is megtörtént. Az önkormányzat közhasznú
munkásokkal végeztette a munkát, ezért került csak félmillió forintba. Az iskola étkezőjét ugyancsak megszépítik. Áthúzatják
azokat a székeket is, amelyet még
1986-ban dobtak ki a kaposvári főiskoláról. Az 1256 lelkes falu megtartja az iskolai konyháját,
ahol valóban háziasan főznek,
a 3 millió forintért felújított óvodában felszabaduló csoportszobát
pedig hasznosítják: itt szervezik
meg az idősek nappali ellátását.
K adar k ú t on a helyi iskola
1–8. osztályában hat település 420
diákja kezdi meg, illetve folytatja
tanulmányait, a szakiskolai képzésben pedig további 540 fiatal
vesz részt a megye több mint hatvan településéről. A legfiatalabb
somogyi város adottságai, az iskolában folyó nívós és sokszínű szakmai tevékenység, az érettségi lehetősége régóta vonzzák a tanulókat, s az is tény: az önkormányzat,
valamint a korábbi és a jelenlegi
iskolavezetés egyaránt sokat tett
ezért. Most egy 12 millió forintos

Az intézményátszervezést végző
önkormányzatnak az adott szolgáltatásról továbbra is megfelelő
színvonalon kell gondoskodnia,
oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, szülőnek
ne okozzon aránytalan terhet.
Ilyen teher, ha a tanuló az óvodai, iskolai oktatást lényegesen
nehezebb körülmények között
vagy jelentős költségnövekedés
mellett tudja igénybe venni, ha
tehát a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez
szükséges időtartam jelentősen
megnövekszik, vagy az intézményt tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehetséges csak megközelíteni. Ennek
elkerülése érdekében a kistérségek az elmúlt évek mindegyikében pályázhattak iskolabusz
vagy közösségi busz beszerzésére, az idén szintén van forrás
erre a célra, a támogatás összege gyermekenként nyolcvanezer
forint. A támogatás nyújtásának
előfeltétele, hogy az adott önkormányzatnak legalább egy kísérő
személyt kell a busszal utaztatnia. A szakminisztérium szerint
ilyen esetekben leginkább az intézmény egy pedagógusát vagy
egy nevelő-oktató munkát végző
alkalmazottat (például gyermekés ifjúságvédelmi felelőst) kell
a kíséréssel megbízni, de mindenképpen olyan személyt, aki
gondoskodni tud az utaztatott
gyerekek épségének megőrzéséről, erkölcsi védelméről.

UTAZTATÁSI TÁMOGATÁS

nak is megérné, ha kicsivel több
pénzt fordítana a kötcsei intézményre, s akkor nem kellene an�nyi pénzt adni majd munkanélküli
segélyre. Ezeknek a gyerekeknek
csak itt van lehetőségük felzárkózásra, most kellene megmutatni,
hogy figyelünk az esélyegyenlőségre. Ez az esztendő különben is
az Esélyegyenlőség Nemzetközi
Éve…
Amikor 2004-ben megalakult
a többcélú kistérségi társulás,
az akkor kapott 100 millió forint
jelentős részét az oktatási intézmények felújítására, korszerűsítésére, taneszközök, felszerelések
beszerzésére fordították. Így aztán ezen a nyáron ilyen célokra nem kellett nagyobb összeget
költeni. Bezerédi Katalin abban
bízik, hogy előbb-utóbb megszületik majd a közös vezetést igénylő társulásos iskola, de a jelenleg
alapítványi keretek között működő balatonszemesi beszédjavító
iskola is – ahol gyógytestnevelés,
s különböző fejlesztések is folynak a logopédiai gondozás mellett
– számos lehetőséggel kecsegtet.

Leader-program fut, amelynek során a művészeti oktatás körülményei javulnak majd, de már készen
van a teljes, mintegy 700 millió forintra rúgó iskolafelújítási terv is,
amellyel a ROP-os pályázaton szeretnének indulni. A saját erő megvan hozzá, július végén megérkezett az építési engedély is…Így aztán csak a feltétlenül szükséges
festéseket, felújításokat tervezték
be a{nyárra, no meg arra várnak,
hogy mielőbb megválasszák az új
iskolaigazgatót, ugyanis a jelenA Települési Önkormányzatok
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legi, s az időközben a Város Napján Kadarkút díszpolgára címmel
kitüntetett Tálasné Pandur Rózsa
nyugdíjazását kérte.
– Július 1-jétől az iskolafenntartó társulásba kérte felvételét
a mikei önkormányzat – újságolta Verkman József, a 2800 lakosú
új vásros polgármestere.
A társult önkormányzatok egyhangúlag elfogadták a kérelmet.
A település első emberétől azt
is megtudtuk: a közeli Hencsén
az önkormányzat kénytelen volt
bezáratni az óvodát, s a két óvónőt és a két technikai dolgozót is
elbocsátották. A hét hencsei ovist
így Kadarkútra fuvarozzák naponta. Verkman József elmondta
azt is: a fehér gyászáról és az ízletes földi epréről híres Csököly
és az alig kétszáz lelkes Rinyakovácsi önkormányzata is jelezte:
2008. szeptember 1-jétől Kadarkúthoz szeretne csatlakozni. Legalábbis az integrált oktatás terén.
L.S.
Fertôszéplakon tíz ház épül
a településre költöző gyermekes
családok számára, akiket a helyi
iskola fennmaradása érdekében
hívtak a Sopronhoz közeli településre.
Az oktatást érintő változások
nyomán döntött úgy az önkormányzat, hogy megtartja az évszázados iskolát, ehhez azonban
a diákok létszámát növelni kellett,
s ezért ingyen lakhatást kínáltak
az alig ezerkétszáz lakosú községbe áttelepülő családoknak addig,
amíg gyerekeik a helyi iskolában
folytatják tanulmányaikat.
Bozsvári István polgármester
elmondta, hogy tíz család vállalta a letelepedés feltételeit, így ös�szesen a község lakosságszáma
harminckilenccel gyarapodik,
s a gyarapítók közül tizenkilenc
a gyermek.
Az otthonok építéséről az önkormányzat közművesített telkein a helyi ingatlanhasznosító
kft., a soproni Goldschmidt Kft.
és a Sopron Bank közösen gondoskodik. A 80–90 négyzetméteres könnyűszerkezetes faházakat
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augusztus végén adja át a tervek
szerint a kivitelező.
Az ország különböző részeiről Fertőszéplakra települő családok új otthonaik birtokba vételét
követően legfeljebb három évig
mentesülnek a lakbér fizetése alól,
addig csak a rezsit kell fizetniük.
Miután gyermekeik befejezik tanulmányaikat a helyi iskolában,
vagy piaci alapon bérlik tovább
a lakást, vagy megvásárolják.
Az iskolamentő akció megindítását követően 75 család érdeklődött, közülük választották ki a település új lakóit.
– A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a szülők legalább
középfokú végzettséggel rendelkezzenek, lehetőleg olyannal,
amellyel munkahelyhez tudnak
jutni – mondta a polgármester.
A felnőttek a környékbeli üzemekben helyezkedtek el, a gyerekek pedig tavaly ősz óta már a helyi iskola létszámát gyarapítják.
A családok otthonaik elkészültéig a környékbeli falvakban
laknak, s havonta 25 ezer forint
lakbértámogatásban részesülnek
a fertőszéplaki önkormányzattól.
M. Zs.
Szelevényen a helyi általános
iskolát 1958-ban és 1964-ben kétkét új tanteremmel bővítették, ma
azonban már itt is csökken a lakosság, ezzel együtt az általános
iskoláskorú gyerekek száma.
– Idén ősztől mindenképpen
tagintézményként kell tovább működtetnünk az iskolát – mondta
lapunknak Pánczél Ferenc polgármester. – A település önkormányzata a cserkeszőlőivel közösen
hozza létre az intézményfenntartó társulást, amelyhez a tiszasasi
is csatlakozik majd. Szelevényen
megmarad helyben az 1–6. osztály, a 7–8. osztályosokat iskolabusszal utaztatjuk Cserkeszőlőre.
Az átszervezés különösebb anyagi terhet nem jelent, s a szülők
is elfogadták a döntést, miután
a legmegfelelőbb iskolát választottuk ki a 7–8. osztályosok számára. A tanulókkal együtt utaznak majd a pedagógusok, akiknek

így megmarad a munkahelyük.
Mivel az utaztatás szinte háztólházig történik, nem kerülnek hátrányosabb helyzetbe azok a diákok sem, akik eddig helyben jártak iskolába.
Kengyelen 1928-ig (amikor
még Pusztakengyelnek nevezték) az uradalmi iskolákban ős�szel és tavasszal alig volt tanítás,
mert az iskolás gyermekeket bevonták a mezőgazdasági és az állatok körüli munkákba, télen pedig azért nem jártak iskolába,
mert nem volt ruhájuk, cipőjük.
Az 1928-ban alapított két tantermes, két tanerős állami iskola első
osztályába ugyan 68 tanuló iratkozott be, de közülük a hatodik osztályt csak tízen végezték el. Az idő
közben valamelyest bővített iskola
épületei az 1944-es légitámadások
során megsérültek, de a háború
után rendbehozták őket, így négy
tanerős, négy tantermes állami és
öt tanerős, öt tantermes uradalmi iskolák működtek a községben
az 1948-ban bekövetkezett államosításig. Ma mintegy 350 tanuló
jár az általános iskolába, amely augusztus 1-jétől a József Attila Művelődési Házzal összevonva Általános Művelődési Központként
(ÁMK) működik tovább. Szabó
István jegyző szerint a nagyközségben – annak ellenére, hogy itt
is csökken a tanulók száma – az iskola átszervezése még nem szükséges. A tőlük hat kilométerre lévő
Tiszatenyő önkormányzata megkereste ugyan a kengyelieket iskolatársulás létrehozására, de csak
jövő ősszel indulhat a tanítás társult formában, s a teremellátottság
dönti majd el, hogy honnan hová utaznak a felső tagozatos diákok. Az ilyen esetekre adott emelt
szintű normatíva miatt érdemes
Kengyelnek is belevágni a társulásba. A forráshiányos településen minden forint számít, az iskola fenntartásánál most is óriási
gondok vannak, a normatíva nem
elég, a helyi költségvetésből kell kiegészíteni a normális működéshez
szükséges pénzügyi keretet. Az iskola épülete nagyon öreg, a felújí-

tására már kész terv van, de eddig
nem volt pályázati lehetőség. Talán most szeptemberben lesz végre
olyan pályázati kiírás, ami lehetőséget nyújt a felújításra.
Mesterszálláson az utóbbi
tanévekben a tanulócsoportok
a törvényben előírt osztálylétszámokat nem érték el, ezért az általános iskola működtetéséhez
a közigazgatási hivatal engedélye
szükségeltetett. Kiss Gábor polgármester elmondta, hogy idén
augusztus 1-jétől önkormányzati
intézménytársulási formát sikerült kialakítani Mezőtúrral. Ez azt
jelenti, hogy az óvoda és az általános iskola alsó tagozata Mesterszálláson működik tovább, a felső tagozatból pedig 14 gyermek
iskolabusszal utazik majd ősztől
a mezőtúri Kossuth Úti Általános Iskolába. Az előzményekhez
tartozik, hogy tavasszal Martfű,
Kunszentmárton, Békésszentandrás és Öcsöd is megkereste a mesterszállási önkormányzatot iskolatársulási ügyben. Közülük van
olyan város, amelyik Mezőtúrnál
közelebb van Mesterszálláshoz.
Mégis az utóbbit választották. Ennek oka, hogy Mesterszállás, Mezőhék, Kétpó, Túrkeve és Mezőtúr önkormányzata már 2004-től
egyazon kistérségi társulás magalkotói.
– Kevesen vagyunk, jó ez nekünk, meg tudunk egyezni – indokolta a döntést a polgármester.
Ősztől tehát helyben marad az alsó tagozat 14 tanulóval, ugyanen�nyi diák ingázik Mezőtúrra a felsőből, míg kilenc diákot máshová (Öcsödre, illetve Kunszentmártonba) írattak be a szülők.
Az iskolának helyet adó két épület
egyikét – ahol tornaszoba is van
– az alsósok használják tovább,
a másik egyelőre üresen marad,
pedig jó állapotban van, nyolc évvel ezelőtt komplett tetőfelújítást
kapott. Az elképzelések szerint
megfelelő telephely lehetne egy
vállalkozás számára, a vállalkozás
pedig némileg gyarapíthatná a kicsiny, 797 lakosú zsáktelepülésen
a munkahelyek számát.  S. Cs. J.

Tiszaugon ezren laknak. Hegedűs Ernő polgármester szerint a
helyi ellenzék népszavazást szeretne kiíratni az iskola felső tagozatának tervezett megszűnése
miatt. A megszűnés kifejezés ellen egyébként maga a polgármester is tiltakozik – mert, ugye, a remény hal el utoljára –, „egyelőre”,
mondja, érzékeltetvén, hogy átmeneti megoldásról van szó. „Egyelőre” nincs más lehetőség, mint
az, hogy Nyárlőrinccel és Lakitelekkel társulásra lépve, a felső tagozatos gyerekek Lakiteleken tanuljanak tovább.
– A költségvetési hiány nagy
hányadát eddig is az iskola fenntartása okozta, eddig is kevés volt
a gyerek, talán már korábban társulni kellett volna, de a kormány
most szabott olyan feltételeket,
hogy nincs más választásunk. Fél
éves háború van mögöttünk, mire
a képviselő-testület meghozta ezt
a kényszerű döntést – taglalja Hegedűs Ernő. - Tudjuk, hogy rossz
az irány – teszi hozzá –, de az nem
rajtunk múlik.
A Tiszaugtól hat és fél kilométerre lévő Lakitelekre és vissza
a befogadó iskola busza szeptembertől a tanítási napokon naponta
50 gyereket szállít majd.
A polgármester a testülettel
együtt ragaszkodott hozzá, hogy
az alsó tagozatosok helyben maradjanak. A döntést megelőzően
a képviselő-testületi viták alkalmával több verzió is felmerült.
Kezdetben a „társulás” szó is idegen volt, végül mindenki belátta,
hogy a talpon maradás csakis így
lehetséges, mivel állami támogatást csak így kapnak.
Bács-Kiskun egyetlen Tiszán
túli településének demográfiai
adatait egyébként jól jellemzi,
hogy az egész faluban mindössze
három olyan óvodás van, aki ős�szel első osztályos lesz.
– Elidősödött a község lakossága – mondja Hegedűs Ernő. –
Igyekszünk mi is fiatalokat, gyerekes családokat idecsalogatni.
A mód megvan rá, önkormányzati építési telkek ingyenes juttatásával, valamint csekély számú, már

meglévő lakások bérbeadásával,
főleg a nagycsaládosok számára.
A betelepülésnek viszont más fontos feltételei is vannak, mégpedig
a munkalehetőség megteremtése.
Természeti értékeink, az élő Tisza és a Holt-Tisza a turizmusra
épülő vállalkozásokat vonzanak,
ezekhez az önkormányzatunk
minden segítséget megad. Tavaly
október óta vagyok polgármester,
ennyi idő alatt nem lehet a település életét gyökeresen megváltoztatni. Ahhoz, hogy a falu vonzóvá legyen, rendkívül sokat kell
még tennünk. Természetesen nem
adom, nem adjuk fel, mindent elkövetünk a kívánatos változás érdekében.
K. K.
Gyöngyösön bezárják a mátrafüredi városrészben lévő Hanák
Kolos Általános Iskolát.
A kegyelemdöfést az adta meg
az intézménynek, hogy az önkormányzati és területfejlesztési miniszter idén májusban nem terjesztette a köztársasági elnök elé
a Mátrafüred különválásáról döntő népszavazás eredményét. Emiatt nincs jogalapja többé annak
az állításnak, hogy a gyöngyösi
önkormányzat a településrészi iskola megszűntetésével egy jövőbeni önálló település lakosságának
oktatását veszélyezteti.
Ami a május 30-án született
miniszteri határozatot illeti, az
tartalmazza a területszervezési
intézkedésre vonatkozó, népszavazási eredménnyel alátámasztott kezdeményezés elutasításának alapos okát. A terjedelmes okirat magába foglalja, hogy a népszavazásra feltett, bírósági ítélet
alapján módosított kérdésre a 859
választópolgárból 325 (a megjelentek 62,38 százaléka) szavazott
igennel, azaz a többség a településegyesítés megszüntetésének
kezdeményezésével értett egyet.
Ez a kezdeményezés azonban több
szempontból is megalapozatlan.
A népszavazásra feltett kérdésben
meghatározott településrészek
ugyanis együttesen, önálló közigazgatási és közjogi egységként
sohasem működtek; Mátrafüred
A Települési Önkormányzatok
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(Kékestető, Mátraháza, Sástó, Pipishegy, Farkasmály) és a középkorban megszűnt Bene falu, illetve Bene-vár között területszervezési jogalapot teremtő, értékelhető
közjogi kapcsolat nem lelhető fel,
sohasem egyesítették őket, ezért
egyesítésüket megszüntetni se lehet. Ráadásul a területszervezési
intézkedés következtében esetleg
kiváló község közigazgatási területe csaknem feleakkora lenne mint jelenleg Gyöngyösé, ami
alapvetően sértené a lakosságarányos megosztás elvét, hiszen
az e közigazgatási területen élő,
mindössze 1017 lakos aránytalanul nagymértékben részesedne
a jelenlegi városi önkormányzati
vagyonból.
Idő közben próbálkozott egy
szülői alapítvány is az iskola
fenntartásával, próbálkozásukat
a gyöngyösi testület támogatta, de
az alapítvány a május 31-ei határidőig nem jegyeztette be magát,
és nem dolgozta ki az iskola pénzügyi működtetési programját.
Működtette volna az iskolát a református egyház is, ajánlkozását
azonban elutasította a városi képviselőtestület. Hiesz György polgármester szerint azért tette ezt, mert
az egyházi intézmény a környék
kisiskoláiból szívta volna el a gyerekeket, s ebben az esetben a 25
települést magába foglaló kistérség
168 millió forintnyi kiegészítő támogatástól esett volna el. A polgármester megemlítette, hogy a kistérséghez tartozó Adácson, Atkáron,
Mátraszentimrén, Vámosgyörkön,
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Visontán és Viszneken már most
sincs elég gyerek a minimális létszámú első osztály indításához és
ez a helyzet várhatóan a következő
években se változik.
Feketéné Balogh Márta, a mátrafüredi iskola szülői munkaközösségének elnöke, aki korábban
az iskolabezárás elleni tiltakozás
nyomatékosítása érdekében félpályás útlezárást szervezett, maga is
elismerte, hogy a Hanák Kolos Általános Iskola nyolc osztályának
igen kevés, mindössze hetvenhat
diákja van. Illetve lenne, ha tovább működhetne.
A gyöngyösi önkormányzat
a Berze Nagy János Gimnáziumra bízta az épület és az iskola által
üzemeltetett sástói ifjúsági tábor
működtetését. Az épület egyébként továbbra is oktatási célokat
szolgál, a Mátra Szakképző Iskola diákjai számára alakítanak ki
benne kollégiumi férőhelyeket.
Alsó szintjének hasznosítására
a gyöngyösi polgármester szerint
az lenne a legjobb megoldás, ha
odaköltözne a lényegesen ros�szabb állapotban lévő épületben
működő mátrafüredi óvoda, mert
ebben az esetben az igen nagy udvart is „belakhatnák” a gyerekek.
Erről azonban csak szeptemberben dönt a városi képviselő-testület.
A.G., T.Á.
Csaholcon az iskola székhelyintézmény lesz. Bodóné Bartha Beáta jegyző elmondta, hogy
az 1–8. évfolyamos általános iskolai oktatásban a turricsei felsőtagozatosok és a vámosoroszi,
valamint csaholci alsó- és felső
tagozatos gyerekek vesznek majd
részt. Turricsén marad egy iskolai tagintézmény 1–4. évfolyammal. A csaholci több célú, közös
igazgatású költségvetési szerv
lesz. Turricsén marad az óvoda,
Vámosorosziban lesz egy óvodai
tagintézmény, ahová Vámosoroszi, Csaholc és Mánd óvodásai
járnak, továbbá Penyigén is lesz
óvodai tagintézmény. A gyerekek
közlekedtetését iskolabusszal oldják meg. Ebben a mikrokörzetben

már korábban is működött Csaholc és Vámosoroszi iskolai társulása, amelyhez csatlakozott Turricse. Vámosoroszi és Mánd pedig
óvodai társulás részese volt, utóbb
pedig Penyige önkormányzata is
belépett a közösségbe. Mindenkinek kellett áldozatot hoznia, de
az együttműködés ígéretes. Csaholc az iskola fűtésének és világításának korszerűsítéséhez, valamint a nyílászárók cseréjéhez
remél segítséget. Erre a jövő évben a kistérségi társulás keretében minden bizonnyal pályázati
lehetőség nyílik.
B a r a b á s o n e cik k íráskor
(2007. július 24-én) a község önkormányzata a tiszakerecsenyivel
folytatott tárgyalásokat, amelyek
értelmében a barabási gyerekek
egy része a jövőben a tiszakerecsenyi iskolában folytatja tanulmányait. A barabási önkormányzat azt szeretné, ha a településen
az alsó tagozat tagiskolaként működne tovább. Jelenleg Barabáson
17 alsó- és 25 felső tagozatos gyerek tanul.. A lakosság iskolaügyben alkotott véleménye meglehetősen változó, van, aki ragaszkodna ahhoz, hogy minden általános
iskolás korú gyerek Barabáson
tanuljon, s van, akit e kérdés kevésbé foglalkoztat. A községben
egyébként 828-an laknak. A település iskoláját nagyon szépen
felújították, 2005-ben egy szintet
ráépítettek, s nyelvi labort is létrehoztak. Remélhetően az iskola kultúrcentrum szerepe a jövőben sem csökken. A demográfiai
adatok szerint szinte remény sincs
arra, hogy az iskolába a törvényben előírt létszámú gyerek járjon,
s az intézmény valamikor is önállóan működhessen.
B a l s á n az általános iskola
1–4. osztálya is megszűnik. Vagyis helyben nem lesz általános iskola. Farkas Csabáné polgármester
lapunknak elmondta, hogy az oktatást Gávavencsellő önkormányzatával közös fenntartású intézményben oldják meg szeptember
elsejétől. A négy éve kötött meg-

állapodás szerint az 5–8. osztályosok egy modern iskolabus�szal járnak át Balsáról Gávavencsellőre, s szeptember elsejétől
ez történik az 1–4. osztályosokkal is. Első osztályos egyébként
mindössze egy lett volna, így pedig még összevonásban sem lehetett gondolkodni. A községben
az 1–4. osztályt egy csoporttal is
épphogy csak fenn tudták volna
tartani, de ennek nem látták értelmét. Korábban még az „1–4-ből”
két csoportot terveztek, aztán módosították a költségvetést, hiszen
minden megváltozott. A szülőket
megkérdezték, sőt, velük kétszer
levelet váltottak. A jegyző az iskola témájában külön szülői értekezletet is összehívott. A téma
az volt, hogy az 1–4. osztályosok
összevonásával indítsanak-e egy
csoportot? A kérdésre mindössze
kilenc válasz érkezett. A kialakult
helyzetet a szülők könnyebben tudomásul vették, mint az állásukat
vesztett pedagógusok. A felső tagozatban tanítók esetében a váltás már korábban megtörtént.
Az 1–4. osztályosokat Balsán oktató pedagógusok közül van, aki
a felmentési idejét tölti, egyikük
áthelyezéssel ment el, az igazgató
pedig nyugdíjba vonult. Két pedagógus került nagyon nehéz helyzetbe. Egyikük a nyugdíj előtt álló
iskolatitkár. A rendes nyugdíj folyósításához még nincsenek meg
a szükséges évei. A szolgálati évei
ugyan megvannak, de prémiumévekre nem jogosult, mert nem
töltötte el az előírt időt közalkalmazotti jogviszonyban. Egy másik pedagógust is mindenki sajnál,
aki közel az ötvenhez állás nélkül
maradt. 
Cs. Gy.
Balatonfûzfôn máig nem enyhülő lakossági tiltakozás kísérte a képviselő-testület döntését,
hogy a 75 éves Jókai Mór Általános Iskolát beolvasztották a jóval
fiatalabb Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe. A képviselők elvetették a Jókai alapítványi, illetve
tagiskolai működését is. A többszöri szakmai átvilágítás azt iga-

zolta, hogy az utóbbi különösebb
gond nélkül tudja fogadni a gyerekeket és a pedagógusok többségét is. A konfliktus részben abból
eredt, hogy a két intézmény két
városrészben működött, a szülők
aggódtak a tanulók nem biztonságos közlekedése miatt. Majorné Kiss Zsuzsanna polgármester
ígéretet tett a gyerekek autóbuszos
szállítására.
F e l s ô ö r s ö n évek óta csak
az 1–4. osztályba jártak a helybeli iskolába a gyerekek, az alsóörsi önkormányzattal kialakított
együttműködés ellenére viszont
csak néhány felsőörsi felsőtagozatos választotta a közeli alsóörsi
iskolát. A többség a veszprémi Botev Általános Iskolában folytatta
tanulmányait. Így a felsőörsi önkormányzat részéről logikus, hogy
szeptembertől a Botevvel alakítottak ki társulást, ide iratkozott be
17 felső tagozatos, az alsó tagozat pedig tagiskolaként működik
tovább. Az önkormányzat állja
a Veszprémbe járó diákok buszbérletének költségeit.
Takácsiban, ahol évekkel ezelőtt nyolcosztályos általános iskola működött, egyre nagyobb
terhet rótt az önkormányzatra
az 1–4. osztályos iskola fenntartása, ezért is döntöttek úgy, hogy
szeptembertől a szomszéd településre, Gyarmatra, az 1–8. osztályos általános iskolába jár a 17 alsó tagozatos gyermek. Megmarad
azonban saját fenntartásban a 25
személyes óvoda. Jelenleg Pápára
iratkozott be a 19 felső tagozatos,
a kisebbeket itt már nem tudták
fogadni. Kunszt Szabolcs polgármester szerint a két befogadó település önkormányzata nem kér
hozzájárulást a gyerekek után, viszont még tárgyalnak olyan vállalkozóval, aki autóbusszal szállítaná a gyerekeket.
Hajmáskéren a volt orosz laktanya felújított lakásaiba beköltözött családok gyarapították lakosságszámot, így szűkösnek bizonyult a korábbi általános isko-

la. Négy éve adták át az új intézményt, ahol a közeli településről,
a régóta működő társulás révén
Sólyból átjáró gyerekekkel együtt
220-an tanulnak. Kovács János
György körjegyző további tárgyalásról számolt be, esetleg a berhidai iskola a hajmáskéri tagintézményeként működne a jövőben.
Zircben Bakonybél, Pénzesgyőr,
Lókút és a város önkormányzata
közös igazgatás alá helyezte az általános iskolákat és az óvodákat.
Kerper Erika körjegyzőtől megtudtuk, hogy az eddig Bakonybél
és Pénzesgyőr önkormányzata által együtt működtetett általános
iskola 1–6. évfolyama a zirci tagintézménye lesz, s csak a két település 7–8. osztályosai járnak át
a város iskolájába, iskolabusszal.
Az óvodások továbbra is helyben
maradnak. Egyelőre a bejárók
után nem kell a két önkormányzatnak hozzájárulást fizetni, hiszen Zirc megkapja a plusz normatívát. A társulási megállapodásban rögzítették, hogy ha Zircen újabb osztályt kell indítani
a más településről ide járók miatt, a normatíván felüli költségeket az adott önkormányzatoknak
kell állniuk.
Veszprémben az elmúlt években nagyobb konfliktusok nélkül
vontak össze általános iskolákat.
A legutóbbi közgyűlési döntés,
a Nagy László Általános Iskola áthelyezése a Cholnoky Jenő Általános Iskolába már kisebb vihart
kavart. Az önkormányzat vezetői
azzal nyugtatták meg a pedagógusokat, hogy a megszűnő intézmény átviheti a megkezdett programokat, a szülők pedig másik iskolába is írathatták gyermekeiket.
A közelmúltban az autóbuszos tömegközlekedést szolgáltató céggel – gyermekek kezdeményezésére – abban állapodtak meg, hogy
reggel hét órától egy vonalon iskolabuszt indítanak, amely az általános és középiskolás diákok,
valamint az egyetemisták közlekedését könnyítené meg a reggeli
csúcsforgalomban. 
J. F.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

27

ÖNkormányzat

Gerjenben a képviselő-testület
a lakosság véleményéhez igazodva
úgy döntött, hogy nem kényszeríti ingázásra az általános iskolás
gyerekeket. Molnár József polgármester szerint rossz irányba tart
az oktatás átszervezése, mert nem
veszik figyelembe a hagyományokat, s az igényeket. A kormányzat
nem számol például azzal, hogy
a szülőket szabad választás illeti meg, s esetleg nem a társintézménybe, hanem más településre
viszik a gyerekeiket. Gerjen esetében Dunaszentgyörgy jöhetett
volna szóba társként, de a gyerekeket lehet, hogy Kalocsára, Faddra, Tolnára, Paksra íratták volna
be. Molnár Józsefet az keseríti
el a leginkább, hogy nem számít
a minőségi munka, csak az, hogy
hányan vannak. A testületben
megvizsgálták a személyi és anyagi feltételeket, s arra jutottak, hogy
megtartják az iskolát. Számokkal
tudják dokumentálni, hogy a társulás drágább lenne. Az oktatási tárca hivatala – miután ők egy
több mint százötven oldalas paksamétában dokumentálták az iskolájuk kilenc pedagógusa által
teremtett, a magas színvonalú oktatáshoz szükséges feltételek meglétét – felmentést adott számukra,
s e felmentés alapján működhet
tovább az iskola nyolc osztálya annak ellenére, hogy a szabály szerint nincsenek elegen. Egyébként
minden feltételnek megfelelnek,
a szaktanárok mellett szerződéssel
alkalmaznak gyógypedagógust,
logopédust, van művészeti oktatás, és nem utolsósorban van egy,
a közelmúltban megszépített, felújított épületük. Felkészültek arra, hogy nem kapnak majd mást,
csak az alapnormatívát, ami nem
lesz elég az iskola fenntartására,
működtetésére. Hogy mégse legyen anyagi gondjuk, minden kiadást minimalizáltak, befagyasztották a fejlesztéseket. Húszmillió
forint működési hitelt vettek fel öt
évre, hogy áthidalják az átmeneti nehézségeket. Azt, hogy a következő tanévben mi vár rájuk,
nem tudják.
A. G.
ÖNkormányzat

Hiába fordított fejenként többszázezer forintot a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség biciklis túravezetők képzésére,
egyelőre nincs igény az ilyen típusú szolgáltatásra, mert a Duna–Dráva Nemzeti Park
területén mindössze százötven–kétszáz kerékpáros turista
fordul meg évente. A képzés az 57 millió forint összköltségvetésű Három folyó kerékpáros túraútvonal elnevezésű projekt
egyik elemeként valósult meg, ám a pályázaton nyert kerékpárok is a raktárban porosodnak.
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n Gyarapodhat a TÖOSZ pol-

gármesternői tagozata, mert
a Nógrád megyei, 15 ezer lakosú bányászváros, Bátonyterenye
TÖOSZ-tag önkormányzatának
élére (az április 30-án lemondott
Vanya Gábor megüresedett helyére) hat jelölt közül Lavajné Dóka Évát választották polgármesternek az augusztus 12-ei időközi
választáson. A választásra jogosult 11 364 lakos közül 3821-en
voksoltak, a nem hivatalos végeredmény szerint Lavajné Dóka
Éva 1641 szavazatot szerzett a nála mindössze 18 vokssal kevesebbet begyűjtő, ismét második Oláh
Károllyal szemben, aki a FideszKDNP jelöltje volt. A győztes –
elődjéhez hasonlóképpen – a szocialistáké.
n Mészkőbányát nyittatna Nagymányok önkormányzata. Az üzemeltetési szerződést Karl Béla polgármester tájékoztatása szerint már
megkötötték egy vállalkozással,
amely legalább 5 évig lesz köteles
működtetni a bányaüzemet. A kezdés még messze van, több mint húsz
szakhatóság hozzájárulását kell beszerezni, s többek között környezeti
hatástanulmányt, bányaüzemi tervet kell készíttetni. A mintegy 200
millió forint költségű beruházás 30–
50 személynek kínál majd munkát.
n Legutóbbi lapszámunkban
a Sólyom László köztársasági elnököt ábrázoló rajzot Meilinger
Zita készítette.

n A hagyományok házaként

működteti az önkormányzat az általános iskola egykori épületét Závodon, van benne svábszoba és
székelyszoba, a házat apránként
csinosítják, legutóbb 400 ezer forintért a folyosó nem odaillő, cement járólapjait cserélték ki a hagyományoknak megfelelő téglaburkolatra.
n Kirándulást szervezett hetvennél több helybéli lakos számára Tamásiba, a gyógyfürdőbe
Babarc önkormányzata, amely
a hagyományos fürdőkirándulás
költségeit is állta. A babarci idősek az unokáikkal együtt utazhattak.
n Szabadtéri színpadot hoznak
tető alá az önkormányzat munkásai Ivándárdán, a polgármesteri
hivatal udvarán. Az önkormányzat saját forrásaiból fedezi a költségeket, a létesítmény a falu rendezvényeinek ad helyet, de sportolási lehetőséget is kínál majd.
n Egységes grafikai megjelenés
segíti a Dráva-medence településeinek turisztikai marketingjét,
miután felszálló fekete gólya lett
a Dráva-projekt logója. A környék védett madara az ég kékjével és a természet zöldjével körbefonva jelenik meg 29 település
levelein, névjegyein, tájékoztatótábláin, kiadványain. A táj védjegyeként az értéket, az egyediséget, a szabadságot és a természet
védelmét fejezi ki.

is a mindössze négyszáz lelkes
Fedémesen a T-Com légvezetékét, s ezáltal megfosztották a falu lakóit a telefonálási lehetőségtől, mivel a kisközségben szinte
nincs térerő, így a mobiltelefonok
se működnek. Legutóbb egy internetező lakos éjfél előtt arra lett
figyelmes, hogy hirtelen megszakadt a világhálóval az összeköttetés. Mivel ez nem először történt
meg, azonnal kiment az utcára és
észrevette a vezetékrongálókat,
akiket a rendőrség az eddigieknél gyakrabban járőrözve igyekszik megtalálni.
n Öt napon át egy uniós pályázat megnyerése révén láthatta vendégül testvértelepüléseinek küldöttségeit Csopak önkormányzata. A helyi labdarúgók a lengyel
testvérváros, Myslenica együttesével mérkőztek, majd a lengyelek Ziemia Myslenicka nevű énekés táncegyüttese szerepelt a szabadtéri színpadon. Volt gasztronómiai bemutató, emlékfaültetés,
operettest, képzőművészeti kiállítás, a strandon voltak játékos feladatok, volt kvíz, kézművesklub
és közös néptáncoktatás.
n Megújult a faluház Vértesszőlősön. A helyi művelődési ház által alapított Vértesszőlős kultúrájáért elnevezésű díjat a faluház
gyűjteményének létrehozásáért és
gondozásáért Kutenics Mária kapta meg.

Kistérségi ló – amelyről nemrégiben a kormány és az önkormányzatok közös fórumán szó esett – egyelőre nem létezik. De bajban vannak
a Nemzeti Vágta elnevezésű rendezvény szervezői is, akik az önkormányzati ügyintézés időigényes voltára hivatkozva napolták el tavaszra a szeptember 22-ei pákozdi csata emlékének megünneplésére szánt
világszínvonalú és nagyon magyaros kulturális fesztivált, mire a fővárosi közgyűlésen visszavonták a különleges galoppverseny tervezett
tízmillió forintos támogatását.
Az első vágtadíj mindazonáltal átadatott: a kedvenc településükre
voksolók közül csaknem ezren regisztráltatták füzesgyarmati elkötelezettségüket, amiért is Várkonyi Imre, a város polgármestere Budapesten, a Hősök Terén, a leendő vágta színhelyén kapott egy oklevelet,
no meg egy ígéretet a nevezési díj megspórolhatóságára, nevezetesen
arra, hogy Füzesgyarmat önkormányzata ingyen állíthatja rajthoz
lovát és lovasát.
Ha lesz tavasszal nemzeti vágta, a négymillió forintot a város megtarthatja, s ha nem lesz nemzeti vágta, akkor is.
(aczél)

VÁGTADÍJ

n Vandálok vágták el többször

n Betörés gyanúsítottját fog-

ták el a helyi polgármester közreműködésével Ecséd községben,
ahol egy éjszaka valaki bezúzta
a Lőrinci és Vidéke Áfész által
működtetett helyi áruház kirakatát, majd különféle árucikkekkel megpakolva távozott a helyszínről. Az üzlet riasztóberendezésének jelzésére az alkalmazottak Süki Lóránt polgármestert is
értesítették, aki gyanította a feltételezett tettes kilétét, s a rendőröket a nyomára vezette.
n Nagy sikerrel mutatkozott be
ezen a nyáron a Kétújfalui Rovarmúzeum vándorkiállítása a budapesti Tropikáriumban. A rovarkülönlegességek napi 1500–2000
látogatót vonzottak.

Gombócfesztivál Balatonfûzfôn
Gombócfesztivált rendeztek a város korábbi polgármesterének, dr. Varjú Lajosnak a kezdeményezésére Balatonfűzfőn. A civil szervezetek,
intézmények és magánszemélyek összefogásával megvalósult programban játszóház, kirakodóvásár és többféle ügyességi vetélkedő vonzotta a gyerekeket, majd megnyíltak a gombócos sátrak, amelyekben
a gasztronómia eme népszerű termékének számos fajtájából fogyaszthattak bőven. Az önkéntes gombócgyúrók és -főzők a különféle helyi
civil szervezetek tagjaiból, baráti társaságokból és a felvidéki testvértelepülés, Nagycétény képviselőiből verbuválódtak. Délután a gyerekeknek gombócevő versenyt is rendeztek, amelyen nem a mennyiséget,
hanem a gyorsaságot díjazták. A kulturális műsorban felléptek a Fűzfői Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub tagjai, a moziban vetítették az Indul a bakterház című film gombócdobáló jelenetét, este volt
utcabál is. Jövőre már himnusza lesz a fesztiválnak, s logóként szeretnék megszerezni Gombóc Artur képét.

n Húszmillió forintból újabb

négy, az uniós előírásoknak megfelelő játszótér átadását tervezik
októberben Veszprémben. A terekre többfunkciós játszóvárak, padok, szemétgyűjtők kerülnek. A városban 83 játszótér
van, az utóbbi öt évben 15 épült.
A négy új téren egy időben 260
gyermek tud majd játszani.
n Alkotópadlást létesítenek
a bakonysárkányi iskola tetőterében. Az egyik sarokban fafaragáshoz, a másikban keramikus foglalkozásokhoz alkalmas területet
alakítanak ki, az utóbbihoz égetőkemencét építenek. Minderre Leader-pályázaton tízmillió forintot
nyert a helyi önkormányzat.
n Kistérségi sporttábort szervezett Bajóton az Esztergom
és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás. A sporttelepen
gálamérkőzésen rúgták a labdát
az esztergomi és a dorogi kistérség
csapatai: több polgármester, jegyző és önkormányzati képviselő is
pályára lépett.
n Szociális otthon építését tervezik Madocsán. Az önkormányzat 6,7 millió forintot nyert pályázaton a Duna–Mecsek Alapítványtól az otthon tervére és megvalósíthatósági tanulmányára,
amihez 1,3 milliót tett hozzá,
hogy az Európai Uniótól is pénzt
nyerhessen a mintegy 200 millió
forint költségű létesítmény megépítéséhez.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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n Megszépül a paplak Mekénye-

sen. Az evangélikus templomhoz
tartozó műemléképület a felújítás után a régi fényképek alapján
az eredeti formáját kapja vissza,
a belső terében egy vendégszobát,
egy közösségi termet, valamint
a helyi honismereti gyűjtemény
részére egy kiállítótermet alakítanak ki.
n A világhírű erdélyi fametsző,
a Szankon gyakran megforduló
Gy. Szabó Béla nevét viseli a helyi
alkotótábor, amelyben művészeti szakközépiskolások dolgoznak
ezen a nyáron. Műveikből kiállítást
rendeznek a helyi képtárban.
n Szünetelt a kábeltelevíziós
és internetszolgáltatás – az üzemeltető cég díjtartozása miatt –
Bana községben. Mivel a pogármesteri hivatalban dolgozók se
tudtak email-en levelet küldeni
és fogadni, az ügyintézés is akadozott.
n Ivókutat adtak át Tiszaalpár nagyközség nemrég pályázati pénzből létesített, az uniós
szabványoknak megfelelő második játszóterén. A korszerű kútból
egy nyomásra csak meghatározott
ideig folyik a víz, így pancsolásra
alkalmatlan, csakis szomjat lehet
vele oltani.
n A helyi tájház bővítéséhez
nyert három és fél millió forintot
Kocs önkormányzata, amelyért
a tájházhoz pajtát és kamrát építtetett , s nemsokára a kocsimúzeum bővítését is elkezdheti.
n Nem várt vita után rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttek Siklóson a városhoz tartozó máriagyűdi óvoda épületének
üzleti célú felhasználásáról. A bérbevevő ERFO Kht. jelenlévő képviselője elmondta, hogy az épület
átalakítására mihamar sort kerítenek, mert ősztől megkétszerezni
szándékoznak jelenlegi csökkent
munkaképességű foglalkoztatottjaik számát. A térségben több
mint négyszáz a csökkent munkaképességű regisztrált álláskereső. A cég szerződésben vállalta,
hogy a negyvenöt dolgozó felvételekor előnyben részesíti a helyi
lakosokat.
ÖNkormányzat

A honalapító törzsek egyikének, Keszinek a nevét a Kárpátmedencében 36 település viseli. Együttműködésüket a Keszi
Alapítvány segíti, amely évről-évre az e törzs nevét magukba
foglaló települések önkormányzatainak találkozóját szervezi.
Legutóbb július végén Budakeszi volt a színhelye a huszadik
ilyen rendezvénynek, amelyről az országzászló árpádsávos zászlóval való felváltása, az emiatti felháborodás, s mindezek sajtóvisszhangja folytán csupa
rosszat hallott az ország. Ám ebben az újságban érdemes megemlíteni, hogy
a találkozón a magyarországi településeket hét TÖOSZ-tag önkormányzat
polgármestere (Dunakeszié, Egyházaskeszőé, Karancskeszié, Keszőhidegkúté, Papkeszié, Sárkeszié és Várkeszőé) is képviselte. Egyikük, Farkas Gyula
Ernőné, Sárkeszi polgármestere a Keszi-rendezvényekről – tudósítónk, Káposztás János feljegyzése szerint – az alábbiakat mondta.

SÁRKESZI
KESZIRÔL
Képviselőként tizenként, polgármesterként
kilenc éve veszek részt ezeken a találkozókon, és mindig sok élménnyel, ötlettel, új
ismeretségekkel térek haza. Némely tapasztalatot hasznosítunk. Hogy példát mondjak: a házigazdák minden Keszi-találkozónak emlékhelyet építenek, amelyek közül
nekem legjobban a szlovákiai Bátorkeszin
látott tetszett. A parkosított környezetben
gránittömböket helyeztek el, amelyekre
a nagyközség 850 éves története mellett egy
vaktérképet is rávéstek, az összes Keszi nevű településsel egyetemben. Tavaly mi hasonlóképpen cselekedtünk. A rendezvény
házigazdájaként építettünk emlékparkot,
aminek a közepén egy hatalmas tölgyfatábla áll, az egyik oldalán a falu címerével,
a másikon pedig a harminchat Keszi nevű
település elhelyezkedése látható-érzékelhető egy, a Kárpát-medencét ábrázoló vaktérképen. De ebben a történetben a számomra nem csupán az emlékmű a fontos. Az is,
ahogyan megszületett. A hatalmas fatábla
az egyik falubeli vállalkozónk adománya,
megmunkálására a szomszédos faluban,
Jenőn élő, erdélyi születésű Bálint József
vállalkozott. Az ő bámulatos kézügyességét egyébként egy korábban készített, csodás motívumgazdagságú, köztéri kopjafa
is hirdeti nálunk. A tábla környékét díszítő virágokat, bokrokat, fácskákat kisiskolás
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gyerekek és idősek is hozták. A rendezvény
idején szinte forrt a hatszáz lelkes falu: több
mint száz vendég közül csak négynek kellett a szomszédos Nádasladányban helyet
keresni, a többit befogadták, vendégül látták a helyi családok. A Keszi-rendezvények
messze nem protokollárisak tehát, hanem
hasznot is termelő élmények, sőt, alkotások
sora, amelyek az alkalmi lelkesültségükben szinte hegyeket megmozgató települési közösségeket is dicsérik. Összességében igen emlékezetesre sikerült a legutóbbi
Keszi-találkozó is: gyönyörű környezetben
a kulturált vendégfogadás magasiskoláját
tapasztaltuk, emellett a programot szervező művelődési intézmények is kitettek
magukért információkban gazdag és gondolatébresztő előadásaikkal. A sok tehetséges, helybéli énekest-zenészt-előadót hallván egy újabb ötlet is született: a különféle
ünnepségeinkre, falunapjainkra a drága
pénzért meghívott másod-harmadrendű
művészek helyett színpadra léphetnének
a Keszi nevet őrző településeken működő
énekkarok, színjátszó körök, az egyéni tehetséggel megáldott énekesek, citerások,
mesemondók és más műkedvelők. Emiatt például ötletbörzéknek is nevezhetném
a Keszi-találkozókat, amelyek évről évre
fölfrissítenek, s fájna a szívem, ha le kellene róluk mondani.

az ország legjelentősebbnek szánt
önkormányzati szakkönyvtárába!
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Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
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AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMÛ FOLYÓIRATBAN
MEGJELENTETNI SZÁNT HIRDETÉSEK TARTALMA,
HELYE, TERJEDELME, TARIFÁJA ÉS FORMÁJA

A TÖOSZ folyóiratában
csakis olyan ﬁzetett hirdetések
jelenhetnek meg – az egyes
rovatokban, illetve a rovatok
között –, amelyek megrendel�i
a helyi önkormányzatoknak
a maguk jól felfogott érdekében
segíteni szándékoznak,
s legalábbis b�vítik
az önkormányzatoknak szánt
szolgáltatások, eszközök
kínálatát.
A lap vagy nyomdakész
hirdetéseket (pr-cikkeket) közöl,
vagy azokat a szerkeszt�ség
szakemberei – külön
megrendelésre – elkészítik
(írják, szerkesztik,
megtervezik, kivitelezik).
A hirdetések (pr-cikkek)
terjedelme
és közlési tarifája forintban

bels� fekete-fehér oldalon:
1/1 (kb. 459 cm�) 140.000
1/2 (kb. 225 cm�) 80.000
1/3 (kb. 150 cm�) 70.000
1/4 (kb. 110 cm�) 50.000
1/8 (kb. 52 cm�) 30.000
1/16 (kb. 25 cm�) 20.000
bels�, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm�) 200.000
1/2 (kb. 225 cm�) 140.000
1/4 (kb. 110 cm�) 90.000
1/8 (kb. 52 cm�) 60.000
1/16 (kb. 25 cm�) 40.000
hátsó, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm�) 240.000
1/2 (kb. 225 cm�) 160.000
címoldalon, az oldal alján:
1/4 (kb. 110 cm�) 160.000
1/8 (kb. 52 cm�) 100.000

A nyomdakész
hirdetéseket
a szerkeszt�k
EPS-formátumban
kérik (tükörméret:
174x245 mm, vágott
méret: 203x284 mm)
CD-n, vagy
az aczel@toosz.hu
e-mail címre.
Az elkészítend�
hirdetésekhez szánt
illusztrációt
(logót, képet)
eredetiben
(szkennelhet�
min�ségben) kérik
a szerkeszt�ség
címére, illetve
nagy felbontású
JPG-formátumban
a fenti e-mail címre.

