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A lónyai református templom magas, karcsú, 
négy fiatornyos, tűhegyes sisakban végződő ha-
rangtornyánál nincs szebb és híresebb torony 
a Felső-Tisza vidékén. Egyike azoknak a kifo-
gástalan és jó műszaki állapotú műemlékek-
nek, amelyeknek aránya 2001-hez viszonyítva 
15 százalékkal nőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében. Minderről egy most kezdődő és jö-
vőre folytatódó összeállítás részeként olvashat-
nak a 8–11. oldalon. 

Az élhető település 
a címe a 14–18. oldalon közölt, 
ama faluban készült 
riportunknak, 
amelynek díszkútját 
Melocco Miklós 
négy bronzalakja 
a község jelképévé avatta.
Nem tekinthető véletlennek 
az önkormányzat honlapján 
a településtörténet 
jövőre utaló, záró szakasza:
Jó minőségű a termőföldünk, 
festői szépségű a Duna-partunk, 
tiszta a levegő, 
a községben teljes körű 
az infrastruktúra. 
Békességben szeretnénk itt élni! 

Éppen száz éve festette Pablo Picasso a mellékelt képet, ame-
lyet polgármesternőket bemutató, a 20–29. oldalak hasáb-
jain közölt összeállításunk illusztrációjának szántam. Kér-
dem magamtól, hogy miért. Milyen igazságot segít felismerni 
ez a mű? Talán a női szolgálat erejét. Időrendben ez a fest-
mény a művész Avignoni kisasszonyok című alkotását kö-
vette, amely tudvalevőleg nyilvánosházi jelenetet ábrázol, 
egyfajta női szolgálatot tehát. A következő mázolmányából 
a szolgálat fajtáját elhagyva talán szándékosan átalánosítot-
ta annak jelentését. Picasso egyik számomra fontos mondata, 
hogy olyan mázolásból, amelynek nincs jelentése, sohasem 
lesz kép. Ez az lett. A szerkesztő

Sok diák számára ismeretlen az ön-
kormányzatiság. Ez derült ki egy 
felmérésből, amelynek eredményeit 
a 12–13. oldalon ismertetjük.
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Köszönjük, hogy bizalmukkal 2007-ben is megtisztelték a Magyar Postát.
Találkozzunk jövőre is!

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag  
Újévet kívánnak az Önök Postásai! 140 éve a közös ismerős
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Bokrétát emeltek egy 54 önkor-
mányzati bérlakást magába fog-
laló, szerkezetkész lakóépület te-
tejére a főváros XIII. kerületében.  
Az ünnepségen dr. Tóth József 
polgármester adott tájékoztatást 
a lakásépítési program állásáról. 
Az új bérlakások költsége csak-
nem egymilliárd forint, amelyhez 
a főváros pályázatán 150 millió fo-
rintot nyert el az angyalföldi ön-
kormányzat. Az elmúlt négy esz-
tendőben a fővárosban a legtöbb 
lakást a XIII. kerületben építet-
ték és adták át. Az önkormányzat 
megközelítően félezerrel bővítette 
bérlakás-állományát, emellett pá-
lyázat útján támogatta a társas-
ház-tulajdonosokat ingatlanuk 
felújításában.
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Öt nap múlva dr. Kis Zoltán a TÖOSZ 
elnökségének vendégeként mondja majd 
el az évzáró testületi ülésen résztvevő 
polgármestereknek, amiről most velem 
beszél. Hogy miért érdeke a száz száza-
lékban tartós állami tulajdonban lévő 
társaságnak (amelynek tulajdonosi joga-
it a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyako-
rolja) együttműködni a TÖOSZ-szal is. 
Egyfajta új stratégiát említ, amelynek ré-
vén a települési önkormányzatok s az ál-
taluk alkotott kistérségi társulások nem 
a számukra kevésbé fontos, olykor egy-
általán nem fontos, ám megpályázható 
fejlesztéseket kényszerülnek megvaló-
sítani, hanem arra kapnak majd pénzt, 
paripát, fegyvert, amit elérni a legfőbb 
érdekük. Ehhez közelebb kell kerülni 
hozzájuk, s ebben segíthet a Regioná-
lis Fejlesztési Holdingnak a legnagyobb 
taglétszámú érdekszervezetük, részint 
lehetőséget kínálva arra, hogy a holding 
munkatársai a szervezet rendszeres me-
gyei és más fórumain interaktív kap-
csolat kialakítására törekedhessenek, 

részint a szövetség folyóiratában, hon-
lapján, esetenként a könyvtárában tá-
jékoztathassák az érdekelteket a velük 
közösen kialakított új lehetőségekről. 
Ez nem klasszikus tanácsadói szerep, 
hanem az önkormányzati fejlesztések-
hez nyújtandó projektkidolgozói, for-
rásigény-összerakói, előfinanszírozói 
segítség, amelyben a holding regionális 
társaságai lehetnek az önkormányzatok 
és vállalkozások közvetlen partnerei. 

A holding regionális hálózatáról 
és a többi leányvállalatáról megemlí-
tem, hogy a társaságok csaknem felének 
honlapja sincs, s hogy amelyiknek van, 
azon a legfrissebb információ tavalyi, 
de akad 2004-es, 2002-es frissességű 
hír, illetve olyan honlap is (a Duna-Ti-
sza között és a Dél-Alföldön), amelyi-
ken csak az olvasható, hogy hamarosan 
megújul, vagy fejlesztés alatt áll. Ebben 
az „élményben” az új vezérigazgatónak 
is része volt, de nemcsak a telekom-
munikációs helyzetet tartja sürgősen 
megváltoztatandónak, hanem azt a fajta 

mentalitást, amely minden önállóságot 
nélkülözve állami utasításra vár. Néze-
te szerint az ilyen magatartás a holding 
elszenvedett kétmilliárd forintos vesz-
teségének első oka. 

Megkérdezem, hogy nehéz volt-e ti-
zenhét év után megválni a parlamenti 
mandátumától. Nem volt az, mondja, 
de nem azért, mert elfáradt bele, ha-
nem mert a politikában nem volt képes 
elérni, amit akart, pedig kétszer állam-
titkárként is törekedhetett erre, neveze-
tesen a vidék hosszú távra szóló fejlesz-
tési lehetőségeinek kimunkálására, s bár 
sokan értettek egyet ennek szükséges-
ségével, mindig volt valami sürgősebb, 
mondhatni, tűzoltásra váró feladat. 

Ami igaz, az igaz, a 2004. május 4-én 
elhangzott államtitkári expozéjában hi-
ába figyelmeztetett arra, hogy a profit-
orientált, a minőségi életnívó kielégíté-
sét célzó intenzív gazdálkodási forma 
környezet-kizsákmányoló hatását tör-
vényi szabályozással lehet-kell korlá-
tozni, mégpedig „hosszú távú cselekvési 
programokkal annak érdekében, hogy... 
az adott környezeti ártalmak mérsék-
lése, az egészségkárosodás megakadá-
lyozása és nem utolsósorban egy élhető 
életminőség kialakítása megteremthető 
legyen”. És hiába volt összesen 69 be-
nyújtott önálló indítványa, hiába szólalt 
fel az 1998-ban kezdődő ciklusban 194, 
a 2002-es ciklusban 213, illetve a mos-
taniban 25 alkalommal a parlamentben, 
mert részeredményeket elért ugyan, de 
ezek a hosszú távú vidékfejlesztéshez 
nem voltak elégségesek.

Most mennie kell, várja a ceremónia. 
Úgy halad, ahogy beszél. 

Lendületesen. 
Vajon elég lesz-e ez a lendület abban 

a világban, amelyben talán ő az egyet-
len olyan nagy pénzekért felelős vezető, 
akinek magánvagyona nincs. Második 
államtitkársága idején megfogalmazott, 
értéket alig és mindössze havi félmil-
lió forint bruttó jövedelmet tartalma-
zó vagyonnyilatkozatában látom, hogy 
gazdasági érdekeltsége, tulajdoni érde-
keltsége nulla, s hogy egy esztendőbeli 
juttatásai az alábbi ajándékokra szorít-
koztak: népművészeti kerámia (2000 fo-
rint), Zsolnay váza (10 000 forint), ma-
tyóbaba és -terítő (10 000 forint), bor 
(3000 forint) tollkészlet (5000 forint), 
portugál portói (6000 forint). 

Aczél Gábor

Nagy léptekkel, sietősen érkezik, széles mozdulattal nyújt 
kezet, lehuppan mellém az asztalkához, s nem lepődik meg, 
amiért nem a néhány perc múlva kezdődő ceremónia tár-
gyáról kérdezem. December hetedike van, s a Duna Palota 
Széchenyi termében rövidesen aláíratik az együttműködési 

megállapodás egy vidékfejlesztési konzorcium létrehozásáról, amely néhány 
ezer milliárd forintnyi forrás hatékony felhasználásának szakmai, szervezé-
si, pénzügyi támogatására irányul. Jelen vannak az együttműködést támo-
gató partnerek (a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., az MTA Agrártudományi 
Osztálya, a VÁTI Kht., a Párbeszéd a Vidékért Egyesület, a Hivatalos Közbe-
szerzők Országos Szövetsége, a Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület 
és a Magyar Leader Szövetség), a támogatásban részesítendők (a Debreceni 
Egyetem, a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola és a Budapesti Corvinus Egye-
tem) képviselői, de a támogatást nyújtó állami társaság (a Regionális Fejlesz-
tési Holding Zrt.) szeptemberben kinevezett vezérigazgatója, dr. Kis Zoltán 
a szertartás kezdetéig készséggel válaszol nekem.

a tÖosz 
ÚjaBB 
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hogy minél többen részesüljenek 
saját lakásukban, otthon házi-
gondozásban, és csak végső eset-
ben vegyék igénybe az idősotthoni 
ellátást. 

A napirendi tárgysorozat el-
fogadását követően elsőként Ma-
gyarország külkapcsolati straté-
giáját tárgyaltak a felek. A Kül-
ügyminisztérium képviseletében 
Dobokay Gábor – ismerve az ér-
dekszövetségek előzetesen kiala-
kított állásfoglalását – elfogadta 
az önkormányzati oldal kritiká-
ját, amely szerint a stratégia be-
terjesztett változata nem tért ki 
az önkormányzatok nemzetközi 
kapcsolatainak az ország külkap-
csolati rendszerében betöltött sze-
repére, ezért kérte, hogy az önkor-
mányzati oldal fogalmazza meg 
az anyaghoz szövegszerű javasla-
tait. Az önkormányzatok képvise-
lői jelezték, hogy megfogalmazzák 
azokat.

A Miniszterelnöki Hivata l 
képviseletében Szetey Gábor tá-
jékoztatta a résztvevőket a köz-
tisztviselői teljesítményértékelési 
rendszer önkormányzati vonat-
kozású pontjairól. Az államtit-
kár hangsúlyozta, hogy az állami 
igazgatásban ez évtől bevezetett 
és 2009-re a területi államigaz-
gatási szervekre is kiterjesztendő 

A fórumon a kormányzati oldalon 
a KÖEF elnökeként Bajnai Gor-
don, önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter, továbbá dr. 
Draskovics Tibor, a kormányza-
ti közigazgatás koordinációjáért 
felelős tárcanélküli miniszter és 
Szetey Gábor, a Miniszterelnöki 
Hivatal személyügyi államtitkára 
mellett az egyes tárcák államtitká-
rokkal, illetve főosztályvezetőkkel 
képviseltették magukat. 

Az önkormányzati oldalt a KÖEF 
soros társelnöke, dr. Géme-
si György, a MÖSZ elnöke mel-
lett Molnár Gyula, a TÖOSZ, dr. 
Ódor Ferenc, a MÖOSZ, Szabó 
Gellért, az MF és dr. Wekler Fe-
renc, a KÖSZ elnöke, illetve Szita 
Károly, az MJVSZ ügyvezető elnö-
ke, valamint dr. Magyar Levente, 
a KÖOÉSZ főtitkára képviselte.

A napirendi pontok tárgyalása 
előtt dr. Wekler Ferenc, a KÖSZ 
elnöke, ismertetve szervezetének 
a szociális törvény módosításá-
ról a legutóbbi közgyűlésen ki-
alakított álláspontját, sérelmezte, 
hogy az intézményes ellátás indo-
kolatlanul hátrányos helyzetbe ke-
rül. Forgó Györgyné, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium szakál-
lamtitkára válaszában a kormány-
zati szándék irányultságáról be-
szélt, e szándék céljaként említve, 

új teljesítményértékelési rendszer 
az önkormányzati igazgatás szá-
mára nem lesz kötelező, csupán 
ajánlott. Az új rendszertől azt 
várják, hogy átláthatóbbá tegye 
a közigazgatási munka és a telje-
sítmény differenciált jutalmazá-
sát, s szemléletváltásra késztesse 
az igazgatásban foglalkoztatotta-
kat. A köztisztviselőket teljesít-
ményük értékelése alapján négy 
minősítési csoportba sorolják, 
és ennek alapján eltérő mértékben 
jutalmazzák a munkájukat. A leg-
gyengébb teljesítményt nyújtók 
nem kapnak jutalmat, míg a ki-
vételes teljesítményt produkálók 
legfeljebb 10 százaléknyi 4–6 havi 
fizetésének megfelelő jutalomban 
részesülhetnek.

Az önkormányzati szövetségek 
vezetői egyetértettek az új teljesít-
ményértékeléssel elérendő célok-
kal, azonban kifejezésre juttatták, 
hogy az önkormányzati igazga-
tásban dolgozók jutalmazásának 
a pénzügyi feltételei nem állnak 
rendelkezésre, így a differenci-
ált minősítésnek nincsen meg 
az anyagi bázisa.

A következő napirendi cso-
magban összevontan tárgyalta 
a fórum a KÖEF önkormányza-
ti munkacsoportjának tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatót, az ön-

Az egy esztendeje, 2006. december 14-e óta működő Kormány–Önkormányzatok 
Egyeztető Fóruma (KÖEF) legutóbbi, december 4-ei ülésén az önkormányzati rend-
szer átalakításának, továbbfejlesztésének ügye volt a meghatározó téma. A megbe-
szélés – az e fórumra vonatkozó ügyrendi szabályozás tisztázatlansága miatt – is-
mét nem volt nyilvános, ezért nem lehetett jelentősebb sajtóvisszhangja sem.

BESZÉLJÜNK RÓLA
Helyszíni tudósítás 
a kormányzat és az önkormányzatok közötti  
egyéves egyeztetési folyamat  
jelenlegi nem nyilvános állapotáról 
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kormányzati rendszer továbbfej-
lesztéséről készített vitaanyagot 
(amely olvasható a HYPERLINK 
„http://www.toosz.hu”honlapon), 
valamint a főváros önkormányza-
ti rendszerének átalakításával fog-
lalkozó munkacsoport felállítá-
sára vonatkozó kezdeményezést. 
Bajnai Gordon nyitott beszélge-
tésre tett javaslatot, és az egyezte-
tési folyamat folytatását kezdemé-
nyezte. A miniszter javasolta, hogy 
az önkormányzati munkacsoport 
átalakítását célzó tevékenységet 
vonják ki a napi pártpolitikai vitá-
ból, és legfőképpen a változtatásra 
érett kérdések megválaszolására 
koncentráljanak. A témához va-
lamennyi szövetség képviselője 
hozzászólt.

Molnár Gyula, a TÖOSZ elnö-
ke egyetértve az önkormányzati 
rendszer működési hatékonysága 
javításának szükségességével, ki-
fejtette, hogy nem csupán politi-
kai konfliktusok terhelik a rend-
szert, hanem az önkormányzatok 
között is jelentős feszültségek ta-
pasztalhatók. A TÖOSZ korábbi 
álláspontjára utalva hangsúlyozta, 
hogy az átalakításnál a működés-
re és működőképességre kell kon-
centrálni, a strukturális változta-
tások másodlagosak. A minisz-
teri javaslatban megfogalmazott 
igényről szólva elmondta, hogy 
a változtatásra – így a koncent-
rációra – érett kérdések egyike 
a polgármester és a jegyző viszo-
nya. Szorgalmazta a képviselő-tes-
tületek létszámának differenciált 
csökkentését, a testületi tagok ösz-
szeférhetetlenségének egyértelmű-
vé tételét, valamint az országgyű-
lési és önkormányzati választások 
időpontjának „felező-időssé” vál-
toztatását. Végezetül támogatta 
a főváros önkormányzati rendsze-
rének továbbfejlesztésével foglal-
kozó munkacsoport felállítására 
vonatkozó kezdeményezést. 

Szita Károly, az MJVSZ ügy-
vezető elnöke alapelvként fogal-
mazta meg, hogy „amivel szak-
mailag nem tud egyetérteni, azzal 
politikailag sem”, így nem tudja 
elfogadni a vitaanyag azon meg-
állapítását, hogy az önkormány-

Dr. Gémesi György, a MÖSZ 
elnöke óvott attól, hogy az át-
alakítás következtében csökken-
jen a polgármester és az önkor-
mányzatiság tekintélye. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a feladatok 
telepítése során ne csupán a la-
kosságszámot vegyék figyelembe. 
Hangsúlyozta, hogy nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni a politikát 
az önkormányzati rendszerből, és 
arra kell törekedni, hogy a pártpo-
litika ne fékezze az ésszerű változ-
tatási kezdeményezéseket.

A vitában dr. Draskovics Tibor 
tárca nélküli miniszter és dr. Vár-
falvi István, a Pénzügyminiszté-
rium szakállamtitkára erősítet-
te meg a kormányzati álláspon-
tot a változtatás szükségességéről 
az önkormányzati közszolgálta-
tások kiegyensúlyozottá és kiszá-
míthatóvá tétele érdekében. 

Bajnai Gordon miniszter ki-
jelentette, hogy előre kell lépni 
az önkormányzatok világában 
és a fontos ügyeket együtt kell 
eldönteni, majd közösen a poli-
tika elé tárni. A változtatáshoz 
kölcsönös bizalomra van szükség 
és a bizalmat a feleknek meg kell 
előlegezni egymásnak. Fontosnak 
tartotta, hogy egyes alapelveket 
a tárgyalások elején rögzítsék, pél-
daként jelezte, hogy az átalakítás 
nem szólhat költségcsökkentésről, 
és megkérdőjelezhetetlen alapelv-
nek tartotta, hogy minden tele-
pülésnek legyen önkormányzata. 
Szerinte a közös kiindulópontban 
azért kell meg egyezni, hogy azo-
nos alapról lehessen megállapodni 
a szükséges változtatásban. Java-
solta, hogy több részre bontsák 
a megoldandó feladatokat és elté-
rő sebességgel haladjanak a meg-
oldásuk kérdésében. 

A miniszteri kezdeményezést 
elfogadva a KÖEF elhatározta 
egy munkabizottság létrehozását 
a gyors megoldást igénylő ügyek 
előkészítésére, egy másik bizott-
ság felállítását a nagy strukturá-
lis kérdések megvitatására, a ha-
táskörök és a dereguláció kérdé-
sének megválaszolását pedig egy 
harmadik bizottság hatáskörébe 
utalta. A témával szoros összefüg-

zati rendszer jelenlegi formájában 
nem fenntartható.

Nem értett egyet a közigazgatási 
hivatalok ellenőrző funkciójának 
erősítésével. Szorgalmazta, hogy 
a hatáskörök megosztása történ-
jen meg az állam és önkormány-
zatok között éppúgy, mint az ön-
kormányzati szférán belül.

Dr. Wekler Ferenc, a KÖSZ el-
nöke kiemelte a kistérségi szerve-
ződések fontosságát. Szervezete 
közgyűlési határozatának megfe-
lelve értett egyet azzal a javaslattal, 
hogy az ezer lakos alatti települé-
seken ne legyen önálló jegyzőség. 
Kifogásolta, hogy a minisztérium 
által szervezett hatáskörfelülvizs-
gálati anyag nem ismert, és ismét 
jelezte, hogy szervezete szerint 
az egyes ágazati jogszabályok fe-
lesleges és értelmetlen követelmé-
nyeket rónak az önkormányza-
tokra. Kifejtette még, hogy nem 
ért egyet a közigazgatási hivatalok 
szerepének megerősítésével. 

Dr. Magyar Levente, a KÖOÉSZ 
volt elnöke, jelenlegi főtitkára ki-
jelentette, hogy a magyar önkor-
mányzati rendszer nemzetközi 
összevetésében nem versenyké-
pes, az Európai Unióban utolsó, 
vagy utolsó előtti. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a kistérségi új 
lehatárolás és a hatósági illetékes-
ségi rendszer nincs szinkronban.

Dr. Ódor Ferenc, a MÖOSZ el-
nöke a vitaanyagot megyei szem-
pontból értékelve egyetértett azzal 
a megállapítással, amely szerint az 
önkormányzati középszintet meg 
kell erősíteni, azonban sérelmez-
te a megyei önkormányzatok to-
vábbi gyengítését, amelyet tudatos 
ellehetetlenítésüknek minősítet-
tét. Kijelentette, hogy a kormány-
zati elképzelések a kistelepülések 
és a megyék felszámolására irá-
nyulnak. Ezért nem tudta elfo-
gadni a megyék megszüntetésére 
irányuló, valamint azt a javaslatot 
sem, hogy csakis ezer lakos felett 
lehessen új községet alapítani. 

Szabó Gellért, a Magyar Falu-
szövetség elnöke egyértelmű és vi-
lágos jövőképet kért a kormány-
zattól, amelyben helye és szerepe 
van a kistelepüléseknek is.
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gésben, de külön munkacsoport 
létesítéséről döntött a fórum a fő-
városi önkormányzati rendszer 
továbbfejlesztése ügyében.

Amennyiben a január végé-
re elkészítendő feladatmegosztás 
és ütemterv alapján a közös kor-
mányzati és önkormányzati mun-
ka is olyan légkörben zajlik, mint 
ami a KÖEF ülésének tárgyalá-
sát jellemezte, akkor van rá esély, 
hogy sikerül elindítani az éssze-
rű és célszerű változtatások folya-
matát az önkormányzatok világá-
ban is. Mindenesetre a párbeszéd 
megkezdődött.

Az önkormányzati rendszer 
átalakításával szoros összefüg-
gésben vitatták meg a résztve-
vők a dr. Draskovics Tibor által 
előterjesztett, a közfeladatok fe-
lülvizsgálatáról szóló tájékoztató 
tartalmát. 

Az előterjesztést megalapozó 
kutatás alapján lehetőség nyí-
lik az egyes önkormányzati köz-
szolgáltatások minimumfeltéte-
leinek meghatározására, amely-
ben az önkormányzati oldal ak-
tív szerepet vállalt. Megállapod-
tak abban is, hogy a fórum tag-
jai kölcsönösen feltárják azokat 
az ésszerűtlen szabályozásokat, 
amelyek indokolatlanul nehezí-
tik az önkormányzatok és intéz-
ményfenntartók dolgát, hogy az-
tán közös változtatási javaslatot 
terjeszthessenek a deregulációs 
bizottság elé. 

Az önkormányzati oldal által 
kezdeményezett témák érdemi 
tárgyalására nem maradt kellő 
idő, így csak a problémák megje-
lenítésére és rövid válaszokra nyílt 
lehetőség. 

Az önkormányzatokat és a köz-
véleményt is élénken foglalkoztat-
ja az önkormányzatok hitelfelvé-
teli lehetőségeinek tervezett kor-
látozása. A KÖEF önkormányzati 
oldala – a TÖOSZ elnökségi állás-
pontjával egyetértve – sérelmezte, 
hogy a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény mó-
dosítására (az önkormányzatok 
hitelfelvételi korlátozására) irá-
nyuló T/4320. számú törvényja-
vaslatot az önkormányzatok és ér-

dekvédelmi szervezeteik vélemé-
nyének megkérdezése nélkül ter-
jesztették be. Nyilvánvalóvá vált, 
hogy a KÖEF önkormányzati ol-
dala fontosnak tartja ugyan az ön-
kormányzati adósságnövelés meg-
akadályozására irányuló javaslat 
célját, de álláspontja szerint a be-
nyújtott javaslat e cél megvaló-
sítására nem nyújt megfelelő ga-
ranciát. Az önkormányzati oldal 
álláspontja szerint nem az önkor-
mányzati adósságállomány veszé-
lyezteti a konvergenciaprogram 
eredményes végrehajtását, s az or-
szágos önkormányzati érdekszer-
vezetek képviselői nem értettek 
egyet azzal a megoldási javaslat-
tal sem, hogy a törvény felhatal-
mazást adjon a kormányzatnak 
a működési, felhalmozási bevéte-
lek és kiadások körének rendeleti 
meghatározására. 

Az önkormányzati oldal észre-
vételeire dr. Várfalvi István vála-
szolt ugyan, de érdemi vitára nem 
jutott idő, ezért a kormányzati ál-
láspontot írásban megismerheti 
majd az önkormányzati világ.

Ugyancsak nem volt érdemi 
egyeztetés az úgynevezett. ingat-
lanadóról. A KÖEF önkormányza-
ti oldala nem értett egyet a parla-
mentnek az értékalapú építmény- 
és telekadó bevezetését szabályozó 
döntésével, és szükségesnek tar-
totta a jövő évi átfogó adószabá-
lyozásra való felkészülést annak 
érdekében, hogy az adórendszer 
átalakítása során az önkormány-
zati érdekek is megfelelően figye-
lembevételre kerüljenek. Kónya 
László, a Pénzügyminisztérium 
adóügyi főosztályának vezetője 
lényegében megismételte a kor-
mányzati hivatalos optimista 
álláspontot. Az ügyben további 
egyeztetésre kerül sor, hogy az új 
adófajta ne jelentsen problémát se 
a lakosság, se az önkormányzatok 
gazdálkodásában.

A 2008-as közalkalmazotti 
és köztisztviselői bértábla válto-
zásáról folytatott vitában az ön-
kormányzati oldal megerősítette 
korábbi közös álláspontját, hogy 
az Országos Közszolgálati Ér-
dekegyeztető Tanácsban a jövő 

évi bértárgyalások során csakis 
olyan bérfejlesztést tud támogat-
ni, amelynek fedezete a 2008. évi 
költségvetés önkormányzati fe-
jezetében, a normatíva részeként 
teljes mértékben rendelkezésre áll. 
A kormányzat és a szakszerveze-
tek által is támogatott jelenlegi ja-
vaslat ugyan az önkormányzati 
oldal által is elismerten minden 
eddiginél korrektebbnek tekint-
hető, önkormányzati szempont-
ból mégsem támogatható, mert 
a bérfejlesztés fedezetét nem teljes 
mértékben tartalmazzák az egyes 
normatívák, amiért is a bérfejlesz-
tés a többletteljesítményt elisme-
rő differenciáltságot nem teszi le-
hetővé. Az egyenlősdire késztető 
bérfejlesztési javaslat nincs össz-
hangban a kormány által beveze-
tett teljesítményértékelési rend-
szerével sem.

A Kormány–Önkormányza-
tok Egyeztető Fórumának ülése 
után ülésezett az Országos Köz-
szolgálati Érdekegyeztető Tanács, 
amelyen az önkormányzati oldal 
ragaszkodván korábban kifejtett 
álláspontjához, nem írta alá a kor-
mányzati és a szakszervezeti oldal 
megállapodását rögzítő tervezetet. 
E tervezet szerint a közalkalma-
zottak 5 százalékos, a köztisztvi-
selők ugyancsak 5 százalékos bér-
fejlesztésben részesülnek, amely-
be beszámítandó az adójóváírás 
hatása is. Így a köztisztviselői 
illetményalap 2008. január 1-jé-
től 38 ezer 650 forintra emelke-
dik. A kétoldalú megállapodás 
– amelynek szövege ugyancsak 
olvasható a http://www.toosz.hu 
honlapon – kitér a 13. havi fize-
tés új rendszerére, sőt, a 2009. évi 
bérfejlesztés mértékére is. 

A közszféra központilag befo-
lyásolt bérfejlesztése következté-
ben egyaránt sérül a fenntartó ön-
kormányzatok és a foglalkoztató 
intézmények autonómiája, s to-
vább szűkül az önkormányzati 
mozgástér. 

Mindezek után legfeljebb abban 
bizakodhatunk, hogy a 2008. esz-
tendő az érdemi párbeszéd éve 
lesz! 

Sólyom Z.
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A szakemberek a felmérések alapján Szabolcs-Szatmár-Be-
reg műemlékeit a műszaki állapotuk szerint öt csoportba so-
rolták. Eszerint a kifogástalan műszaki állapotú, minőségi 
szinten helyreállított műemlékek száma: 48 (14%). Jó műsza-
ki állapotú, vagyis közvetlen felújítást nem igénylő műemlék 
145 (41%) van. Megfelelő műszaki állapotú, a közeljövőben 
– az épület valamilyen részén – felújítást igénylő műemlékek 
száma 135 (38%). Rossz műszaki állapotú, közvetlen helyre-
állítást, felújítást igényel 20 műemlék (6%). Veszélyes műsza-
ki állapotú, tehát sürgős beavatkozásra van szükség 4 mű-
emlék (1%) esetében.

A kifogástalan és a jó műszaki állapotú műemlékek aránya 
2001-hez viszonyítva 15 százalékkal nőtt Szabolcs-Szatmár-
Beregben. Ez jelentős mértékben az árvízi helyreállításnak 
tulajdonítható. Számos ház épült újjá, és már-már új fal-
vak jöttek létre. Csökkent a rossz és a veszélyeztetett állapo-
tú műemlékek száma. Az elmúlt 5–8 évben magas szakmai 
színvonalon, jó minőségben helyreállított épületek közé so-
rolható a TÖOSZ tagtelepülésein lévők közül a beregsurányi 
Bay-kúria, a lónyai református templom, a nyírbátori Bátho-
ri-várkastély ebédlőpalotája, a vajai Vay-várkastély, valamint 
a vásárosnaményi Tomcsányi-kastély.

A rossz műszaki állapot azt jelenti, hogy az épülettel ko-
moly, azonnali beavatkozást igénylő statikai, beázási, szigete-
lési problémák vannak. Ez mondható el a TÖOSZ-tag önkor-
mányzatok településein lévők közül a berkeszi Vay-kastélyról, 
a győrteleki Csizmadia-kúriáról, a nagyari Luby-kastélyról, 
illetve a tiszavasvári-i Dessewffy-kastélyról. A veszélyes mű-
szaki állapotú műemlékek esetében a tét a megmaradás. Ilyen 
sajnálatos a helyzet az anarcsi Czóbel-kúria, a tiszadobi Mag-
tár és gazdatiszti ház és a nyírpazonyi Vay-kúria esetében. 

a lónyai református templom
Lónya híres, műemléki vé-
dettséggel rendelkező épü-
letegyüttese a XIII. száza-
di román stílusú református 
templom és a XVIII. század-
ban emelt fa harangtorony. 
A templom szentélyében a va-
kolat alatt freskók rejtőztek. 
A templombelső külön ékes-
sége az áttört, többszintes 
szószékkorona. Ezt ugyanaz 
a Lándor Ferenc készítette, 
mint akinek a tákosi és a cset-
falvi templomi berendezése-
ket köszönhetjük. A harang-
torony Kakuk Imre ácsmester és Bán Péter „legény” munkája 
1781-ből. A magas, karcsú, négy fiatornyos, tűhegyes sisak-
ban végződő torony a legkiforrottabb és legszebb a Felső-Ti-
sza-vidéki fatornyok közül. 

a nyírbátori Báthory-várkastély

Nyírbátorban a Vár u. 1. szám alatt állt egykor a XV. száza-
di, emeletes belső udvarú Báthory-várkastély, amelynek része 
lett a XVIII. században épült, ma is látható emeletes magtár-
épület. Itt vendégeskedett 1548-ban Tinódi Lantos Sebestyén. 
A Kiss István által készített szobra a harangtorony előtt áll 
(vagyis inkább ül). Nem tudni, mikor és hogyan pusztult el az 
épület. A helyén ma általános iskola van. Lapunk informáci-
ói szerint a nyírbátori önkormányzat – amely a Báthory-vár-
kastély és a hozzá vezető utak rekonstrukciója című projekt-
tel korábban 2 millió 125 ezer eurót nyert – Hit és egészség 
című projektje révén a város szívében európai színvonalú, új 
funkciójú, vonzó településrészt kíván kialakítani, és ezáltal 
növelni az idegenforgalmi vonzerőt és fokozni az ideérkező 
turisták számát. Az új projekt magában foglalja a reformá-
tus templomot, a Minorita templom és a Báthory-várkastély 
közönségvonzó megújítását.

a vajai Vay-várkastély
Vaján a templom mellett,, szép park öleléséhen áll a település 
híres műemlék épülete, a Vay-várkastély. A XVI. század kö-
zepén a főépület készült el, amelyet a XVII. század közepén 
az északi toronnyal, a XVIII. század elején a déli toronnyal 
bővíttettek. A XIX. század derekán megszüntették a kastély 
reneszánsz jellegét, s a kőkeretes ablakok helyére csúcsíves 
ablakokat, ablakpárokat helyeztek, míg a kőkeretes ajtók ki-
bontása után leszűkítették az ajtók nyílásait, s helyükre fa-
szerkezetes ajtókat építettek be. A XIX. század végén az épü-

ELEINK ÉPÍTETTÉK
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let fő homlokzata a keleti oldalról átkerült a nyugatira, emiatt 
megszűnt a keleti oldalon lévő felvonóhíd, megnyitották a ma 
is használatos, nyugati oldalon lévő főbejáratot, s átalakítot-
ták a lépcsőházhan a lépcső nyomvonalát. A várkastélyban 
II. Rákóczi Ferenc folytatott 1703. július 19-én a Vay-testvé-
rekkel és 1711. január 31-én Pálffy János tábornokkal fontos 
tárgyalásokat. Az 1960–62-ben felújított épületben 1964-ben 
nyílt meg a kuruc Vay Ádám Múzeum. Alapítója Molnár Má-
tyás volt, akinek nagy érdeme, hogy a háborút követő, sok-
szor méltatlan hasznosítás után ma már a kastély valameny-
nyi szintjén állandó és időszaki kiállítások emlékeznek a Va-
yakról, a Rákóczi-szabadságharc eseményeiről és a múzeum 
megalapításának történetéről. A második emeleti nagyterem 
mennyezetén lévő freskó a nikápolyi csata eseményeit eleve-
níti fel 1896-ban készült, Lohr Ferenc munkája. A közelmúlt 
nagy eseménye volt a vajai Vay-várkastély teljes felújítása. 
Ez a Széchenyi-terv keretében valósult meg, mintegy 420 mil-
lió forintos költséggel.

a vásárosnaményi tomcsányi-kastély

Az 1728-ban épült barokk stílusú épület több esztendőn át, 
egészen közelmúltig diákotthon volt. A teljes körű helyreál-
lítása után új funkciót kapott: a Beregi Múzeum gyönyörű 
néprajzi kiállítási anyagának ad helyet. Ebédlőjét – amelyet 
korábban magtárnak használtak – 2006-ban adták át a vá-
rosnak, s azóta számos tartalmas rendezvénynek színhelye 
volt. A megtekinthető tárgyak nagy mennyisége és értéke in-
dokolta a kastély szomszédságában lévő melléképületek fel-
újítását is. A pincében látványraktárak kialakítását tervezik. 
A Tomcsányi-kastély felújítására ROP-pályázat révén elnyert 
uniós támogatással nyílt lehetőség.  Cselényi György

somogyvár megszentelt kövei
A Dél-Dunántúl egyik jelentős régészeti emléke a somogy-
vári bencés apátság romegyüttese. A román stílusú bazilikát 
és a bencés monostort Szent László király emeltette Szent 
Egyed tiszteletére, 1091-ben. Somogyvár az ország harmadik 
történelmi emlékhelye, amely hajdanán a megye szék- és hi-
telesítő helye volt, vásártartási joggal büszkélkedett, s még 
levéltárat is működtetett. Végakarata szerint itt temették el 
Szent László királyt, s innen szállították hamvait Nagyvá-
radra, a szenttéavatási szertartásra. Versek, mesék, népéne-
kek őrzik a lovagkirály alakját, aki a Kaposvári Egyházme-
gye védőszentje. 

Ha valaki ismeri és szereti Somogyvárt, Móring József At-
tila, az 1800 lakosú település polgármestere mindenképpen, 
hiszen már kisdiákként ott sürgött-forgott Bakay Kornél ré-
gészcsapata körül, s tanúja volt annak is, hogyan fordult ki 
a földből egy patkó, amit gyermekésszel naná, hogy Szent 
László király lováénak tulajdonított. 

– A kutatás során számos történet hangzott el a falu rég-
múltjáról, illetve a velünk együtt dolgozó helyi nyugdíjasok 
gyermekkoráról – emlékezik a honatya polgármester, a par-
lament jegyzője. – A régmúlt és a közelmúlt megismerése 
mellett itt tanultam meg, hogy jó munkát végezni csak tiszta 
körülmények között, pontosan, odaadó figyelemmel lehet. 
Ha netán „elástunk” valamit, azt soha többé nem lehetett re-
konstruálni. De ilyen nem igen fordult elő. Egyszer az egyik 
nyugdíjas által értéktelen kőnek, „fapénz”-nek titulált vala-
miről alaposabb vizsgálat után kiderült, hogy egy értékes, 
XII. századból származó pápai ólombulla, amit az utolsó pil-
lanatban sikerült megmentenünk, különben szemétbe került 
volna. Az utolsó nyarak egyikén a kápolna körüli temető fel-
tárásánál barátaimmal remegő kézzel kotortuk le a földet egy 
sírról, amely egy édesanya és kicsi gyermeke csontjait takarta. 
Megtanultuk, hogy a földi maradványok mögött mindig ott 
vannak a lelkek, az emberi szenvedések és ezek alapján bán-
tunk a csontokkal, amelyek egyébként a feltárás után mindig 
visszakerültek a földbe.

A gyógypedagógusból lett polgármester úgy véli: Lász-
lót vélhetően a hely páratlan szépsége, lehet, hogy Koppány 
emlékének tisztelete indította arra, hogy ezen a helyen ba-
zilikát és kolostort építtessen. Talán mindkettőnek szerepe 
volt abban, hogy végakarata szerint itt temessék el. Koppány 
magyarjai, László szerzetesei egyaránt élettel töltötték meg 
Kupavárt és felpezsdítették a települést. 

– Az évszázadok zivatarai a pompás épületeket szinte telje-
sen elpusztították, s nekünk az a feladatunk, hogy ismét életet 
költöztessünk a kövek közé – mondja Móring József Attila. 
– Az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a Szent László 
napok, amelyeken testvérmúzsák találkoztak, szent és profán 
randevúzott egymással. Azzal, hogy a Kaposvári Egyházme-
gye Szent Lászlót választotta védőszentjéül, az egyházmegye 
központja Kaposvár mellett egy kicsit jelképesen Somogyvár 
is lett. Ezt még nem használjuk ki kellőképpen.

Somogy jelentős történelmi településének első embere, 
aki harmadik polgármesteri ciklusát tapossa, elmondta: ko-
rábban egy ötszáz milliós tervben gondolkodhattak, amely 
uniós pénzből valósult volna meg a Műemlékek Nemzeti 
Gondnokságának bonyolításában, ám ez az elképzelés álom 
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marad. Az állami források beszűkültek, s mindössze 3–4 
nagyrekonstrukciónak van esélye. Azok között viszont nem 
szerepel a somogyvári bencés romegyüttes. A polgármester 
szerint már 200 millió forintból elvégezhetők lennének a leg-
jelentősebb beruházások. Bátorítást kaptak a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivataltól is, ezért kezdődött el a tervezés. A cél 
az, hogy mielőbb zarándokhely legyen Somogyvár, s még 
nagyobb közönség tekinthesse meg a különféle színházi pro-
dukciókat, élvezhesse a zenei koncerteket.

– A Kupavárhegy északi oldalán lévő szabad területre egy 
állandó nézőterű, ezer személyes nézőteret szeretnénk építeni 
– mondja –, de gondolkodunk az ispánsági várfal északi ré-
szének részleges visszaépítésén, illetve az egykori gótikus ko-
lostor egyik szárnya néhány termének a megépítésén is, hogy 
könnyebb legyen elképzelni, milyen csodás épületegyüttes 
állt itt egykoron. Itt állítanánk ki a Kupavárhegyen előkerült 
köveket, amelyek jelentős része raktárban lapul, és még fel-
dolgozásra vár. Egy kettős kereszt felállítása is a terveink kö-
zött szerepel. A somogysárdi Csikós-Nagy Mártont kérjük fel 
az elkészítésére és szeretnék majd megvilágítani, hogy a Ba-
laton északi partjáról is látható legyen. 

Természetesen EU-s forrásból, a ROP-on keresztül kívánják 
megvalósítani terveiket – tavasszal nyílnak meg majd a pályá-
zati lehetőségek –, és hozzáteszik a negyven milliós önerőt is. 
A munkákat a Somogyvár műemlékei védelmében elnevezésű 
alapítvány által végeztetnék, amiként 2003-ban az orgona-
felújítást. A legóvatosabb becslések szerint 2009 nyarán már 
a megújult környezetben rendezhetnék meg a hagyományos 
Szent László napokat, és a balatoni szezon is meghosszabbod-
na a folyamatos, kulturális, történeti, szakrális, zenei és kép-
zőművészeti programkínálattal.

A polgármester megjegyezi, hogy bírja Suchmann Tamás-
nak, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnökének ígéretét, és sike-
rült felkeltenie Szili Katalin házelnök érdeklődését is. 

– A somogyi képviselőkkel vagyok olyan viszonyban, hogy 
a testületemmel együtt számíthatunk támogatásukra, hiszen 
közös ügyről van szó – mondja. – A cél az, hogy az önkor-
mányzat minden szempontból jó pályázatot nyújtson be. Min-
den erőnkkel azon leszünk, hogy nyerjünk, s hogy Somogyvár 
olyan hellyé váljon, amelynek megszentelt kövei közé vala-
mennyi magyar családnak legalább egyszer el kell jönnie.

Lőrincz Sándor

 a hortobágyi kilenclyukú híd
„Debrecennek van egy vize/ Kinek Hortobágy a neve/ Arra 
van egy kűhíd rakva/ Kilenc lyukra van állítva” – közli egy 
népdal a hozzá illő tömörséggel. Magyarázatul kívánkozik, 
hogy hajdanában a hortobágyi puszta Debrecen birtoka volt. 
Máig látható az a kunhalom, amely jelezte, meddig Debrece-
né, meddig Balmazújvárosé a puszta. S az is igaz, hogy a kő-
hidat nem kilenc lyukra, hanem tíz pillérre állították, ame-
lyek kilenc nyílást fognak közre.

A Hortobágy folyó – amely régebben, különösen tavasszal 
a mainál sokkal nagyobb víz volt – fontos áruszállítási út-
vonalakat keresztezett. Az Alföld árucikkeit a Hortobágyon 
keresztül indították útnak északi és nyugati célpontok felé. 
Az egyik legjelentősebb átkelési pont volt a mai kilenclyukú 
híd helye. Írásos feljegyzések szerint 1297-ben itt már kom-
pot működtetett egy révész, aki hozta-vitte az utazókat úszó 
alkotmányán, s aki a rév vámját szedte egy földesúr, illetve 
a Debreceni Dósa család számára. A nagy forgalom azonban 
nem volt lebonyolítható a szűk kapacitású komppal. Ezért ha-
marosan fahidat ácsoltak a folyó felett. E híd 1346-ben már 
meg is említtetik, sőt, az átkelésért fizetett hídvám is. Nagy 
Lajos király okiratából kitűnik, hogy az itt szedett vám bi-
zonyos Kozmát és Lászlót illette. Későbbről a Debrecent (így 
a Hortobágyot is) birtokló Hunyadiak nevében Szilágyi Er-
zsébet rendelkezik a vámbevételekről, majd 1460-ban fia, 
az igazságos Mátyás király teszi ugyanezt, előbb a debrece-
ni uradalom két ispánjának, majd Debrecennek engedve át 
a vámszedés jogát. 

A fahidakat azonban gyakran megrongálta, esetleg el is so-
dorta az árvíz, így gyakran kellett őket javítani vagy újjáépíte-
ni. A debreceni szenátusi oklevelekben a tizenhetedik század 
végén megemlíttetik, hogy vámot kell szedni az átutazóktól 
már csak a híddal kapcsolatos költségek fedezésére is. Száz-
húsz év után, a tizenkilencedik század elejére az elöregedett 
fahíd folytonos javítgatását megunta a debreceni szenátus, 
s 1825-ben sok tanakodás után arra jutott, hogy időálló kő-
hidat kell építeni a helyébe. E célból a Debrecenbe telepedett 
egri építésznek, Povolny Ferencnek adtak megbízást a tervek 
elkészítéséhez. A kor építészeti színvonalából fakad a „kilenc-
lyukúság”, ugyanis ekkoriban téglából vagy kőből 10 métert 
tudtak boltozatként áthidalni, s a folyó szélessége itt valami-
vel több mint 90 méter volt. 

Hat évig tartott a kivitelezés, amelyet Listmann József 
és Köhler György építészek vezettek. A mű annyira meg-
nyerhette a cívisek tetszését, hogy vizsgamunkának tekintet-
ték, s a városba költözött tervezőjét 1835-ben vették fel a helyi 
építészek céhébe. 

A híd kétségkívül kora műszaki színvonalának a legjavát 
képviselte. Mivel a hídon gyakran hajtottak át nagy méne-
seket, gulyákat, kondákat, nyájakat, a két V-alakú felhajtón 
a rendezetlen sorokban haladó állatoknak volt elég idejük 
és terük (majd 40 méter), hogy tömörüljenek, s hogy sérülés 
nélkül áthaladjanak rajta. 

A hortobágyi kilenclyukú híd azóta is szolgálja a közle-
kedést. Legutóbb 1997-ben újították fel. Látványos voltát 
megőrizve, korszerű víz- és sóvédelmi anyagokkal szige-
telték a testét, hogy a megnőtt forgalom ne okozzon benne 
károkat. Az útügyisek évek óta gondolkoznak azon, hogyan 

A megszentelt kövek előtt: Móring József Attila polgármester és Ungvárszki 
Imre plébános az ereklyével



Ö N k o r m á n y z a t��
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

A nevezetes a kilencnyílású híd alapkőletételének 
századik évfordulója alkalmából, 1929-ben Debre-
cen város tanácsa elhatározta, hogy rendbe hozat-
ja, és tisztességes köntösbe öltözteti. Ennek a hírnek 
hallatán ébredtek rá a karcagiak, hogy az ő telepü-
lésük határában épült Zádor híd – amelyet koráb-
ban fiatalabbnak véltek – hortobágyi testvérénél 
öregebb. Mondhatni, hogy a bátyja. Legalábbis dr. 
Szentesi Tóth Kálmán nyugalmazott karcagi pol-
gármester 1940-ben kiadott Történelmi emlékek 
a Jászkunság és Karcag múltjából című tanulmánya 
szerint. Az alábbiak e tanulmányból valók.

Akik látták a két hidat, tudják, hogy úgy hasonlí-
tanak egymáshoz, mint az ikertestvérek. A különb-
ség a kettő között a jelenben csak az, hogy a nagy-
hortobágyi híd 9 nyílású, a karcaginak viszont 5 íve 
van. Eredetileg azonban a karcagi híd is 9 íves volt. 
A boltívek nagysága, a formája, az íveket tartó pil-
lérek, a könyöklők, a vízlevezető kővályúk a hídon, 
a feljáró, mind-mind ugyanolyan az egyik hídon, 
mint a másikon.

Kétségtelen, hogy a hortobágyi híd építőjének 
mintául a karcagi Zádor híd szolgált, mert a karcagi 
1806. évi október 2-án felvett városi tanácsi jegy-
zőkönyvben azt olvashatjuk, hogy a karcagi határ-
ban, Hortobágy folyón 40 ölnyi híd építéséhez a kir. 
Herceg József nádor helybenhagyása megérkezett 
Karcagra és a nádorispán a hídépítés vezetésével 
a Jászkun kapitányt bízta meg, az pedig a megbí-
zást tovább adta a karcagi komissáriusnak, Lacka 
Ferencnek. Az alapkő a karcagi elöljáróság és Kevi 
kiküldötte jelenlétében tétetett le. Az építési vállal-
kozó Mogorányi József egri kőművesmester volt.

A Hortobágy folyó régi medre felett, a karcagi 
határban, a régi debreceni úton épített Zádor híd 
tehát 21 évvel öregebb, mint a hortobágyi híd. A két 

híd között, ma az a lényeges különbség, hogy a Zá-
dor híd alól eltűnt a folyó, eltűnt a víz. A Horto-
bágy–Berettyó csatorna kiépülése és a belvízrende-
zési munkálatok keresztülvitele a Hortobágy vizét 
a Hortobágy–Berettyó csatornába terelte, úgyhogy 
ma már a Zádor hídnak, mint hídnak, jelentősége 
nincs, és már régen nem volt, mert a belvizeknek 
a híd alatt való továbbhaladását a híd keleti felén ki-
épített erős körtöltés lehetetlenné tette. E körtöltés 
kiépítését az tette szükségessé, hogy a Hortobágy 
folyó régi medrén, a sok esetben nagytömegű vad-
vizek a híd alatt át ne zúdulhassanak a kunlaposi 
szántóföldekre, onnan pedig a rétbe. E körtöltés 
(„Kiskertgát”) átvágása, vagy fenntartásának kérdé-
se évtizedeken át hatalmas harcra tüzelte a karcagi 
határ felső- és alsórészi birtokosait. Sokezer hold 

föld sorsa függött attól, hogy a körgátat átvágják-e, 
vagy nem. Ez a harc érvényesült a városi politikai 
életben, s az országgyűlési képviselő-választások 
alkalmával is.

Az Ármentesítő Társulat a felső vizek elvezetését 
úgy oldotta meg, hogy a Zádor híd víz nélkül ma-
radt, pedig a múlt században olyan hatalmas víz-
tömegek zúdultak a Zádor híd felé, hogy az 1831-ei 
víztömeg a híd két-két szélső ívét elsodorta. Ezért 
vált a karcagi Zádor híd 5 ívessé, szemben a hor-
tobágyi híddal, amelynek mind a 9 íve sértetlenül 
megmaradt. A. G. 

lehetne a kapacitását növelni. Felmerült az is, hogy új hidat 
építenek a Hortobágy fölé, hála azonban a megépült M35-ös 
és M3-as autópályának, a nagy kamionok a 33-as utat, s vele 
együtt a kilenclyukú hidat is már elkerülhetik. (Aradi Csaba, 
a Hortobágyi Nemzeti Park egykori igazgatója szerint a leg-
jobb lenne, ha a kamionokat kitiltanák a hídról és a 33-as út 
hortobágyi szakaszáról is.) 

Javíthat a híd terhelésén, ha azon lassabban haladnának 
át a járművek, amelyek mostanában elég gyakran ütköz-
tek a hídkaput tartó oszlop sarkának. Meglehet, hogy a fel- 
és a lehajtók előtt körforgalmat alakítanak ki a biztonságos 
(és főleg: lassabb) közlekedés érdekében. Ezt azért ellenzik 
a környezetért aggódók, mert a körforgalmat magas oszlopo-
kon elhelyezett világítótestekkel kell kivilágítani a szabvány 
szerint, márpedig a nemzeti park területén nemrég több száz 
millió forintért vitték föld alá a légvezetékeket, hogy azok ne 
csúfítsák a puszta képét. 

Évente legalább kétszer nagy megpróbáltatásnak van kité-
ve a kilenclyukú híd. Júniusban a Hortobágyi Lovasnapok, 
augusztusban pedig a Hídi Vásár vonz ezer meg ezer autós 
turistát a híd tövébe. A vásár a régebbi hagyomány, ugyanis 
a réven történt átkelés és a vám megfizetése után az élelmes 
kereskedők minél hamarabb szerettek volna túladni portéká-
jukon. Tudták ezt a távolabb élő vásárlók is, és némi árenged-
ményben reménykedve a hídfőhöz zarándokoltak. Találkozá-
sukból alakult ki az évente megismétlődő Hídi Vásár. 

Gőz József 
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Csaknem kétezer Somogy megyei (részben 
városi, részben aprófalvakban élő) diák vá-
laszolt nemrégiben Tóth Istvánné egyetemi 
adjunktus, s néhány tanítványának kérdé-
seire. A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz 

Mihály Pedagógiai Főiskolai Kara oktatója arra keresett vá-
laszt kis csapatával, hogy mennyire tájékozottak napjaink 
16 éven aluli fiataljai az őket körülvevő világról. A tanárnő 
régóta vizsgálódik a kamaszok körében. Korábban a mun-
ka rangjáról, erkölcsről, értékrendről, példaképekről, családi 
szokásokról, ünnepekről beszélgetett velük, majd összegezte 
meglehetősen lehangoló tapasztalatait. Az újabb összegzés 
azért időszerű, mert a közelmúltban felvetődött: esetleg ha-
zánkban is 16 évre csökkentik a választói korhatárt, ahogyan 
azt 2010-től a szomszédos Ausztriában tervezik. A vizsgáló-
dás eredményeiről Tóth Istvánnét, a Tanárképzők Országos 
Szövetségének elnökségi tagját munkatársunk, Lőrincz Sán-
dor kérdezte.

– Mi tudnak a gyerekek a parla-
menti pártokról, a kormánypár-
tokról és az ellenzékről?

– Az ezzel kapcsolatos kérdések-
re a 12–15 évesek 58, a 8–12 évesek 
33 százaléka válaszolt helyesen. 
A gyerekek 20 százaléka azon-
ban úgy gondolja, hogy kizárólag 
a szocialisták, illetve, mert ilyen 
meghatározás is előfordult, hogy 
a kommunisták irányítják az or-
szágot. Voltak, akik a fiatalokat 
tartották az ellenzéknek, míg má-
sok a vallásosakat, de olyan válasz 
is akadt, hogy mindenki ellenzék, 
aki nincs a parlamentben. Azt is 
megállapítottuk, hogy a pártok 
pontos nevét is csak a kamaszok 
egy része ismeri helyesen, ám azt 
már minden második diák tudta, 

Ferenc következett, kormányfő, 
miniszterelnök, miniszter, gaz-
dag üzletember, volt KISZ-vezető 
megjelölésekkel. Ismert név volt 
még, hetven százalékkal, a suline-
tes-számítógépes Magyar Bálint 
oktatási miniszter, a helikopteres 
vasútbezáró Kóka János pedig 
61 százalékkal a negyedik hely-
re került. Az 50 százalék fölötti 
kategóriában Horn Gyula, Szili 
Katalin, Navrasics Tibor, Áder 
János, Kövér László, Varga Mi-
hály, Molnár Lajos szerepelt még. 
A kamaszok egynegyede nem is-
meri a pénzügyminiszter nevét, 
még kevésbé ismert a honvédel-
mi és a mezőgazdasági minisz-
ter neve. Lamperth Mónika nevét 
ugyan ismerik, de a posztját a túl-
nyomó többség nem tudta, mint 
ahogy Göncz Kinga esetében sem. 
Előkelő helyen szerepelt viszont 
Keller László, mint feljelentésügyi 
miniszter. Teljesen figyelmen kí-
vüli a környezetvédelmi terület. 
Nem tudják, ki volt a miniszter, de 
azt néhányan igen, hogy vissza-
ment az állatkertbe. A nevekkel 
és posztokkal való hadakozás köz-
ben kiderült, hogy a gúnynevek 
skálája széles. A még szalonképes 
körben olvasott, hallott, eseti, oly-
kor durva kreációk szerepeltek. A 
teljesség igénye nélkül: a hazudós 
Pinokkió, az imádkozó sáska, Csi-
pike, a gonosz óriástörpe, a Vod-
kakirály, a Libatolvaj, a Lótolvaj, 
Sipánka, Dundi Maca, Nyuszifül, 
Helikoffer, Kistehén, Szemüveges 
kobra, Vipera, Gumi Jani, Zse-
bibaba, a Kalapos nő, a Széleste-
nyerű Fejenagy, az Üvöltő dervis, 
az Őszödi böszme. 

– A megkérdezettek milyen in-
formációkkal rendelkeznek közvet-
len környezetükről, megyéjük híres 
szülötteiről, látnivalóiról, az ön-
kormányzatok munkájáról?

– Kérdeztük, tudják-e, ki áll 
a Somogy megyei önkormány-
zat élén. Gelencsér Attila nevét 
minden huszadik gyerek ismerte. 
A többiek azt sem tudták, hogy 
van közgyűlési elnöki tisztség. 
Szita Károly, Kaposvár polgár-
mestere azonban ismert személy. 
Őt a megkérdezettek 81 százalé-

hogy az MSZP-nek a vörös szeg-
fű, a Fidesznek pedig a narancs 
a jelképe. 

– Mennyire ismerik a kamaszok 
a vezető politikusokat?

– Kétféle technikával vizsgál-
tuk azt, hogy a diákok mit tud-
nak a politika legismertebb sze-
mélyiségeiről. Egyik változat-
ban a nevek mellé kértük a poszt 
megnevezését, a másikban a tiszt-
séghez kértük a neveket. A kettő 
összegzése alapján Orbán Viktor 
volt a legismertebb név, 88 szá-
zalékkal. Őt a Fidesz elnökének, 
az ellenzék vezérének, miniszter-
elnöknek, volt miniszterelnöknek, 
vezető politikusnak és kordon-
bontónak is nevezték. A sorban 
utána 86 százalékkal Gyurcsány 

KAMASZOKvilágképe
SOK DIÁK SZÁMÁRA ISMERETLEN AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG
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rettenetes jelzővel minősítette 
az önkormányzati munkát.

– Önök vizsgálták azt is, hogy 
a gyerekek mennyire tájékozottak 
családjuk gazdasági helyzetét, gaz-
dálkodási szokásait illetően. E te-
kintetben tisztábban látnak?

– A kereseti viszonyokról kevés 
a konkrét ismeretük, 20 százalé-
kuk csak annyit tud, hogy keveset 
keresnek a szüleik, 42 százalékuk 
megtippelte, hogy mennyi is lehet 
a család jövedelme, 30 százalékuk 
körülbelül, 8 százalékuk viszont 
pontosan tudta. A bevásárlással 
kapcsolatos kiadások körében se 
tájékozottabbak: huszonnégytől 
kétszázötven forintig terjedt egy 
kiló kenyér árának meghatározá-
sa, egy kiló hús árának becslése 
pedig száz forinttól kétezer forin-
tig terjedt. 

– Az iskolai büfék árait sem is-
merik?

–Azokkal általában tisztában 
vannak. Még az iskolai büfékből 
kitiltott hamburger, chips, hot dog 
árfekvését is fújták. Meglepő volt, 
hogy a gyerekek egyharmada nem 
tudta, mennyibe kerül egy gom-
bóc fagylalt. A kóla, a cigaretta, 
a rágógumi árát viszont 85 szá-
zalékuk ismerte. 

– A vizsgált területeken olykor-
olykor meglehetősen sokkoló ada-
tokkal szembesültek. Mindezekből 
mire következtetnek?

– Ahogy eddig, most sem vál-
lalkozom következtetések levoná-
sára. A mi dolgunk az volt, hogy 
kérdezzünk, összegezzünk, lás-
sunk és láttassunk. Az adatok, 
a vélemények önmagukért be-
szélnek, amelyek ismeretében in-
kább tovább kérdezek. Mi lesz, ha 
a megkérdezettek köre a szavazás-
ra jogosultak táborát gyarapítja? 
Milyen szempontok vezérelnék 
őket a választásnál, hiszen sem 
a mindennapi élet, sem az infor-
mációs társadalom tényei, adatai 
nem jutnak el hozzájuk. A szava-
zás fontosságáról ki és hogyan fog 
majd beszélgetni velük? Ez a be-
szélgetés mennyiben számít majd 
befolyásolásnak? Egyáltalán: bete-
heti-e a lábát a politika az iskolá-
ba? Ha igen, milyen formában? 

ka nevezte meg. A megye neves 
szülöttei között mintegy 62 szá-
zalékos ismertséggel Fekete Ist-
ván áll az első helyen, de Csoko-
nai, Berzsenyi, Rippl-Rónai neve 
is viszonylag ismert. Meglepett 
bennünket viszont, hogy Somogy 
szomszéd megyéit hibátlanul csak 
a megkérdezettek húsz százalé-
ka volt képes elsorolni, s hogy öt-
nél több megyei nevezetességet 
csak minden tizedik tanuló tu-
dott említeni. Sem a történelmi, 
sem a földrajzi, természetismereti 
tájékozottság nem ad okot elége-
dettségre. A nevezetességek so-
rában a Tesco, a Pláza, a Kroko-
dil Zoo, az Európa Park előkelő 
helyen áll, de ezeket is megelőzi 
az élményfürdő. Mindezek után 
már nem volt számunkra meg-
lepő, hogy a nagyobbak 70 száza-
léka tudta csak, hogy ki városuk, 
falujuk polgármestere. Iskolájuk 
nevéről a diákok 26 százaléka 
semmit nem tudott, de igazga-
tójuk nevét is csak a 12–15 éve-
sek 60 százaléka ismerte. Teljes 
ismerethiány mutatkozott abban 
is, hogy ki, hogyan kerül a polgár-
mesteri, vagy a helyi önkormány-
zati képviselői tisztségbe. Valami 
szavazással, mondták többen, de, 
hogy ki szavaz, kire vagy mire, azt 
nem tudták.

– Milyen ismereteik vannak 
a kamaszoknak az önkormány-
zatok feladatairól?

– A megkérdezettek 22 százalé-
ka véli úgy, hogy az önkormányza-
tok végrehajtják a kormány- vagy 
párthatározatot, 20 százalékuk 
csak annyit tud, hogy beszedik 
a helyi adókat és „rendet tartanak 
az adott településen”,15 százalé-
kuk szerint pedig segélyeket oszta-
nak és közmunkát, hogy bezárják 
az óvodát, az iskolát, hogy bezár-
nak mindent, amit lehet. Minden 
ötödik tanuló mondta azt, hogy 
az önkormányzatok jól ellátják 
a feladatukat. Húsz százalékuk 
a feladatmegoldásukat elfogad-
hatónak találja, ugyancsak húsz 
százalékuk szerint van, amit jól 
csinálnak, s van, amit nem,15 szá-
zalékuk szerint gyengén muzsi-
kálnak, 10 százalékuk azonban 

a pécsi tudományegyetem  
Állam- és jogtudományi kara

2008 februárjában is indítja a

HELYI 
JOGSZABÁLY-SZERKESZTÔ

elnevezésű szakirányú továbbképzési szakot

Képzési idő: 4 félév
Képzési díj: kb. 88 000 Ft/félév
A képzés kezdete: minden év februárja/márciusa

A képzés célja: bármilyen felsőfokú végzettséggel ren-
delkezők számára átfogó elméleti, de legfőképpen gya-
korlati ismereteket nyújtani az önkormányzati jogal-
kotásról, ideértve az Európai Unió központi és helyi 
jogalkotása kérdéseit, az Alkotmánybíróság és az om-
budsman gyakorlatát, nyelvi és törvényességi kérdése-
ket, önkormányzati alapjogokat, jogszabály-szerkesztési 
ismereteket, hatásvizsgálatot, az önkormányzatok szá-
mára rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket, az ép-
pen aktuális jogalkotási feladatokat, gyakorlati foglal-
kozásokat (beadványszerkesztés, hibák keresése), egyes 
állami szervekkel való kapcsolatokat.

A képzés helyszíne: Pécs, illetve Balatonboglár
A foglalkozások formája: előadás és konzultáció
A foglakozások gyakorisága: félévenként 4 alkalom, 
péntek és szombati nap, péntek 10.00 órai kezdéssel
Szakmai vezető: Dr. Kiss László egyetemi tanár, 
alkotmánybíró
A képzés szervezője: dr. Tilk Péter egyetemi adjunktus

Az akkreditált képzést ajánljuk mindazoknak az ön-
kormányzati szakembereknek, dolgozóknak, akik na-
pi rendszerességgel vesznek részt a helyi normaanyag 
kialakításában, annak törvényességi ellenőrzésében, 
végrehajtásában, valamint az önkormányzati pályá-
zatok tervezésében, lebonyolításában, jogi hátterének 
alakításában.

A szerezhető képesítés:
HELYI JOGSZABÁLY-SZERKESZTÔ 

A tanfolyamon szerezhető oklevél (diploma) a köztiszt-
viselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint 
a munkáltató által adható képzési pótlékra jogosít.

Jelentkezési határidő: 2008. február 15.

További információ:
Elsődlegesen: Bauerné Bózsa Zsuzsanna
Tel./fax:  72/501-599/3303; e-mail: bauerne@ajk.pte.hu
dr. Tilk Péter
Tel.: 06-70/504-40-34; e-mail: tilk@ajk.pte.hu 
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Számon tartom a községeket, ahová jó vissza-
menni, s nem látványosságok, ínyencségek, 
helyi kuriózumok okán, hanem a hely szel-
leme miatt. Amikor – ritkán ugyan – értet-
len, nyögvenyelő, szűklátókörű elöljárókkal 

kényszerül összehozni sorsom, hamarjában elautózok vala-
hova, hogy európaiságot szívjak magamba. Iváncsára is vissza 
kellett mennem. Füllenthettem volna, hogy nem sikerültek 
a fotók, de inkább kiöntöttem az asztalra, oda, a finom ka-
pucsínó mellé minden keserűségemet, csalódottságomat: na, 
kedves Molnár Tibor, ezzel kezdjen valamit! Fésüljük már ki 
a pályázati rendszer kusza szálait, tegyük helyükre a kistér-
ségi rendszer ellentmondásait, boncolgassuk az önkormány-
zatiság buktatóit! Nem mentem hiába.

AZ ÉLHETÔ 
TELEPÜLÉS

Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere

Abban egyetértünk Molnár Ti-
borral, hogy a polgármesterség 
gyermekbetegségeire – hovato-
vább az önkormányzatiság ba-
jaira – márpedig van gyógyszer. 
Kell, hogy legyen. Mert a vidéket 
járva látni, hogy esélytelennek 
tartott térségek virágzanak, mi-
közben hendikeppel (idő-, súly-, 

vagy térelőnnyel) induló telepü-
lések sorvadnak el. Polgármester 
ugyanis akárkiből lehet. Ha van 
tapasztalata, tudása, akkor akár 
választói megelégedésére töltheti 
be posztját a település első embe-
re. De hogy miként lehet jól csi-
nálni a polgármesterséget, arra 
kevesen ismerik a receptet.

– Finom leszek – mondja, és va-
lóban árnyaltan, személyeskedés 
nélkül fogalmaz a Fejér megyei, 
gyarapodó lakosságú, napjainkra 
2980 lelkes Iváncsa polgármestere. 
– Kollégáim többsége türelmetlen, 
s nem látja be, hogy a tanácselnö-
kös idők elmúltak. Nem lelik a ki-
utat, mert várják a pénzt, ami nem 
jön. Kitalálnak, megálmodnak va-
lamit, s ha nem kapnak hozzá tá-
mogatást, akkor bejelentik a pol-
gároknak, hogy a terv megvaló-
síthatatlan, mert az állam nem ad 
rá fedezetet. És kész. Én ma már 
másképp látom, bár hozzá kell 
tennem, hogy a kilencvenes évek 
elején azért nálunk is olyan kilá-
tástalan volt a helyzet, hogy a költ-
ségvetés tervezésekor egy doboz 
kréta árán alkudoztunk. Valami 
egészen más szemléletet, tempót, 
módszert kellett keresni, hogy sza-
kítsunk ezzel a földhözragadt osz-
tás-szorzással. Meg kellett terem-
teni a gazdasági alapot, ugyanis, 

Az autópálya-mérnökség Iváncsa határában Faluház és könyvtár
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a tendenciák ezt sugallják, öt–tíz 
éven belül magunknak kell gon-
doskodnunk a működésünkhöz 
szükséges, normatívákon túli fel-
tételekről. Nem okvetlenül önkor-
mányzati fejlesztésekkel kell hely-
zetbe hozni egy települést. Célra-
vezetőbb, hogy mások számára 
csábítóvá tegye magát, tehát jöj-
jön ide a befektető, és építse meg 
azt a beruházást, amit a község 
egyébként nem tudna, vagy csak 
nagy áldozatok árán. A település 
önkormányzata mérje fel, hogy 
az adottságai mire predesztinál-
ják, és erre dolgozza ki a terve-
it. Iváncsa esetében kíméletlenül 
őszinték voltunk: mink van? Nem 
meghatározó ipari vidék, a har-
minc aranykoronás földeket vé-
tek lett volna feláldozni. Turiszti-
kai látványosság, unikum, netán 
hungarikum? Ezekben sem bő-
velkedünk. Az egyetlen szó, ami 
Iváncsára jellemző, hogy élhető. 
Ezt kellett kiaknáznunk, hogy az-
tán egyik dolog hozza a másikat. 
A magyarok csak párszor váltanak 
települést életükben, nagyon meg-
gondolják, költözzenek-e. A vá-
lasztáskor a legfontosabb szem-
pont: van-e megélhetés, a gyerek-
nek adottak-e a feltételek, milyen 
a közbiztonság, jó-e a közlekedés. 
Nem olcsó telekkel kell a faluba 
csábítani a fiatalokat, hogy meg-
mentsük például az iskolát, ha-
nem olyanná kell tenni a községet, 
hogy az embernek kedve legyen 
itt élni. Az elméletre gyakorlati 
példát is mondhatok. Mellettünk 
húzódik az M6-os autópálya. Hi-
hetetlenül sokat lobbiztam azért 
– s néhányan tán neheztelnek is 

rám emiatt –, hogy költözzön ide 
az autópálya-rendőrség és az út-
kezelő. Százhektáros területet kí-
náltunk fel a logisztikai bázis ki-
alakítására, azzal, ha idejön, építse 
meg a közműveit. Már működnek 
az állomások, jobbára a kistérség-
ben lakó embereket foglalkoztat-
va. És miért nem máshol épült 
meg ez a beruházás? Mert vonzó-
vá tudtuk tenni a települést azzal, 
hogy van műfüves sportpályánk, 
lesz uszoda. Az adottságok felmé-
rése a legfontosabb. Ezt persze én 
is a saját káromon tanultam meg. 
Terveztünk ide például kistérségi 
inkubátorházat. Tizenötmillió fo-
rintos, jó támogatottságú pályá-
zat kínálkozott a megvalósításra. 
Be kellett látnom azonban, hogy 
még nem érett meg rá a vállalko-
zói szféra. Megépíthettük volna, 
de üresen állna. Nem vetettük el 
végérvényesen a tervét, de majd 
az idő kiérleli, mikor lesz szük-
ség rá.

Valóban, a polgármester íróasz-
tala telis-teli van tervekkel, félig 
kidolgozott elképzelésekkel, hogy 
ha úgy alakulnak a dolgok, elő-
vehesse. Legfelül a kistérségi tan-
uszoda látványrajza büszkélkedik. 
Ez az a program, aminek kereté-
ben az országban negyven helyen, 
a régióban pedig Abán, Bicskén, 
Sümegen, Tatán, Várpalotán épül 
térségi uszoda. Csakhogy néhány 
esetben hallani, hogy belebuknak 
önkormányzatok, vagy legalább-
is meghiúsulni látszik több beru-
házás.

– Vannak félelmeim. Az épít-
kezés rendben lesz, a hitelre kész-
fizető kezességet vállalt az állam. 

Az átadás után néhány évig csak 
rendelkezésre állási díjat fizetünk 
(felét az állam, felét a nyolc telepü-
lés a gyermeklétszáma alapján), 
aztán pedig névleges áron vissza-
kerül a kistérség osztatlan közös 
tulajdonába. Na, ekkortól aggó-
dom a finanszírozhatósága miatt. 
Minden létező garanciát beépí-
tettünk a szerződésbe, de tapasz-

Egy új épület, amely illeszkedik az új községképhez

Iváncsa díszkútját Melocco Miklós alkotása – négy bronzalak – 
a község jelképévé avatta. A művész a háború alatt és néhány évig 
a háború után élt itt. Boldog gyerekkorát és Iváncsát is – amint 
azt utóbb leírta – apja 1951-es kivégzése tépte ki az életéből. Az ön-
feledt kamaszok alakja, a rajtuk és a tenyerükön szétfröcskölődő 
víz játéka, a művész abbéli reményéhez szánt illusztráció, hogy 
a felnövekvő nemzedék konstruktív, alkotmányos békében élhet 
majd. Nem tekinthető véletlennek, hogy az önkormányzat hon-
lapján a település történetének leírása, az alábbi – jövőnek ne-
vezett  – leírással végződik: Jó minőségű a termőföldünk, festői 
szépségű a Duna-partunk, tiszta a levegő, a községben teljes körű 
az infrastruktúra. Békességben szeretnénk itt élni!
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talatból tudom, hogy ez sem elég. 
Ez több cikluson átívelő beruházás 
(annak ellenére, hogy jövő szep-
tembertől már próbaüzemelést 
tervezünk, s egy esztendő múlva 
lenne az átadás), tehát az önkor-
mányzatok számolhatnak ezzel, 
ennek a tételnek be kell épülnie 
a költségvetésbe. Az augusztusi 
alapkő-letételnél minden polgár-
mester egy kisgyerek kezét fog-
va leszúrta településének a zász-
laját. Ez üzenetet hordoz: együtt 
kell végigvinnünk a beruházást. 
Ez nem Iváncsa uszodája, hanem 
a kistérségé, és nem a képviselő-
testületeké, hanem a lakóké. A lát-
ványterv poszterét kifüggesztjük 
minden iskolában, hogy lássák 

születik, a valódi egyeztetés jóval 
előbb kezdődik, beszélgetéssel, vé-
leménycserével, meggyőzéssel. 

– Dicsekedve meséli polgármes-
ter kollégám némelyike, hogy mi-
csoda viharos testületi ülésen vett 
részt. Az én szememben ez nem 
érdem. Hitem szerint azt a luxust 
nem engedhetjük meg magunk-
nak, hogy egy határozatnak el-
lenzői legyenek. Mer akár egyet-
len „nem” szavazatnak is oka van, 
és még akkor is érdemes odafi-
gyelni a tiltakozásra, ha pusztán 
makacsságot vélünk felfedezni 
mögötte. A konszenzusig kell el-
jutni. Engedjünk, ha meggyőzni 
nem tudunk. Utoljára akkor ve-
szítettem el a türelmemet, ami-

a gyerekek, a szülők, a tanárok: 
ilyen lesz a tanuszoda. Ők majd 
előveszik a képviselő-testületet, 
s kikényszerítik az akaratukat, 
ha kell. Mindazonáltal azt mon-
dom: belebukni, s hagyni a cso-
dába az egészet a legegyszerűbb, 
de a kiút megkeresése módosítás-
sal, egyezkedéssel, korrekcióval, 
az a nehezebb. 

Ezek alapján azt hinnénk, hogy 
Iváncsán viták kereszttüzétől han-
gosak a képviselő-testület ülései. 
Pedig röpke egy-másfél óra alatt 
végigpörgetik a napirend pontjait, 
voksolnak, határoznak. A meg-
lepő konszenzus azonban nem 
közéleti langyos vizet jelent: ak-
kor és ott már csak formai döntés 

Az művelődési központ tagintézményeként működő általános iskola előterében, az erő és a jó allegóriáját kifejező régi-új szobrot 2000-ben avatták. A mito-
lógia szerint egy termékeny és szent terület lakóit rémületben tartó sokfejű szörnyeteget – a lernai Hüdrát – Heraklész pusztította el, az ő segítséggel véghez-
vitt hőstettére utal ez a műalkotás, amely a múlt század elején Budapesten, a Krisztina körúti Karácsony-palota előkertjét díszítette, majd a 30-as években 
az Elek-család Iváncsa környéki birtokának parkjába került, a háború alatt és után elpusztult, csonkját minisztériumi támogatással, Illyés András szob-
rászművész révén az önkormányzat állíttatta helyre. 

A napfényes idősek otthonaA ravatalozó 2002-ben épült
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Megannyi tetten érhető elem: ki-
sebb, hogy a házak előkertjeiben 
megjelent a dísznapraforgó, na-
gyobb, hogy a lakossági fórumon 
nem hőzöngenek a 16 rotoros szél-
erőmű tervén, hiszen látták, mi-
ként működik odaát. Az Aquafil 
projekt hallatán pedig már ösztö-
nösen egy zsíros vállalkozás képe 
villan be, ám, a nélkül, hogy va-
zallusuk lennék, a luxemburgiak 
csupán a környezetért vonták be 
a kezdeményezésbe Iváncsát, jócs-
kán megtámogatva uniós pénzzel. 
Már a negyedik fordulóban jár-
nak, de haszonról ne essék szó, 
a tiszta víz, az élhető környezet 
ugyanis euróról sem váltható át 
forintra. Erről a projektről majd 
az utókor zeng ódát.

– Nagyon sokat tanultunk a ba-
rátainktól, bár ez így kimondva 
olcsó frázisnak hat. Nem tíz, nem 
húsz, hanem sokkal több évvel 
járnak előttünk, és bőven büsz-
ke lennék rá, ha pusztán a nyom-
dokaikba érhetnénk. Tanulságos 
például, ahogyan kiépítették a 
százszázalékosan megújuló ener-
giára épülő hálózatot. Húsz gazda 
összefogott, megépítette a biogáz-
üzemet, mert az önkormányzattól 
garanciát kapott arra, hogy lesz 
piaca. Volt, hiszen az önkormány-
zat a környezetvédelem érdekében 
elérte a lakóknál, hogy ezt hasz-
nálják. Ma már van napházuk, el-
képesztő mennyiségű kollektor-
ral, szélerőmű-parkjuk. Ennyire 
egyszerű. Szavamra, egy évtizede 
még alig értettem ezt a gondol-
kodásmódot, amitől teljességgel 
idegen, hogy hatalomról, pénzről, 
politikáról szóljon. Épp ma érke-
zik egy delegáció, mert hozzánk 
Luxemburgból jön a Mikulás, 
aki történetesen a partnertelepü-
lési bizottság vezetője, egyébiránt 
pedagógus. Nagy tiszteletünkre 
eljön az ötvenhatban Iváncsáról 
emigrált Gránicz Lajos is, akiben 
díszpolgárunkat köszönthetjük. 
Testvérvárosunk fejlett telepü-
lés, ám ők sem mennek tőlünk 
üres kézzel. El se hinné, de tíz éve 
rácsodálkoztak az óvodai rend-
szerünkre. Kapnak enni a gyere-
kek? Lefekhetnek ebéd után? Ott 

kor az adonyi kistérség társulási 
megbeszélésen nem sikerült meg-
értetnem: ha nem változik valami, 
akkor átlépünk a választási ciklus 
második szakaszába, és összeom-
lik a rendszer, pillanatnyi érdekek 
és kisstílű sikerek oltárán vérzik 
el sok jó kezdeményezés. Csak 
kapkodom a fejem, mi minden-
re pályáznak eszement iramban 
országszerte a települések. No de 
hiába akar egy folyóparti község 
üdülőfalu lenni, ha nincs csator-
nája. Az adottságok szisztemati-
kus beépülését hiányolom. Nem 
véletlenek az áttételek az uniós 
pályázati rendszerben, azért van 
több forduló, több szűrő, hogy 
csak az életképes ötletek jegece-
sedjenek ki. Nem az álmok meg-
valósításáról szól a történet, ha-
nem a lehetőségeket kiaknázó ter-
vekről. Lózungok helyett valóság-
ról. Ezzel szemben mi a gyakor-
lat? Megszületik valahol egy ötlet, 
csábítóak a feltételek, kicsi az ön-
erő, nagyot lehet kaszálni, hát ha 
kell, ha nem, beadja pályázatát az 
önkormányzat. Nem akkor van 
baj, ha nem nyer, hanem akkor, 
ha megnyeri. Mert nem tudja vé-
gigvinni, befejezni, fenntartani, 
működtetni. Közösségépítés; er-
ről szólna az önkormányzatiság 
és a pályázati rendszer. A képvi-
selő-testületek és a kistérségi tár-
sulások is, csupán katalizátorok, 
azért vannak, hogy az emberek 
életét jobbá tegyék.

Iváncsán talán a megyei első 
osztályban játszó focistáktól ta-
nulták az összetartásnak nevezett 
tréninget. 

Avagy a luxemburgi testvérte-
lepülés, Beckerich község jó pél-
dájából merítettek. A 15 eszten-
dős kapcsolat révén eddig három-
ezer iváncsai utazott Luxemburg-
ba (nem tévedés a szám, mert jó 
páran már többször megjárták 
az utat), s rendre hazahoztak on-
nan valamit. Ám ahogy a polgár-
mester nem szuvenírekkel tömte 
tele bőröndjét, hanem megvalósít-
hatósági terveket, elemzéseket, ha-
tástanulmányokat kért vendéglá-
tóitól, úgy a község lakói a környe-
zetkultúrára lettek fogékonyak. 

az volt a módi, hogy reggel bevit-
ték a gyerekeket az intézménybe, 
és délben hazavitték ebédelni. Az-
óta építettek gyönyörű konyhát, 
s megszervezték az egész napos 
óvodát, és az iskolai étkeztetést is. 
Úgy hívják: az iváncsai modell.

A polgármester viccelődik: sze-
retné, ha Iváncsa húsz esztendő 
múlva Pusztaszabolcs vagy Adony 
virágzó elővárosa lehetne. Aztán 
– mintha lábjegyzetet tenne hoz-
zá – halkabban mondja: persze 
csak akkor, ha nem terjed az ön-
kormányzatiság rákfenéje, a fél-
tékenység. Manapság ez a magyar 
modell, de bizakodhatunk a húsz 
évben: hol lesznek már akkor 
a mai polgármesterek?

Jakab Klára

Iváncsa község önkormányzata 2004 óta vesz részt az Európai 
Unió Európai Régiók Fejlesztési Alapja által támogatott Interreg 
IIIC program keretén belül az Aquafil projektben. Alapos okot 
adnak erre nedves élőhelyei, s a felszín alatti vizei, amelyek mi-
nőségromlását az Európai Unió vízügyi keretdirektívája szerint  
2015-ig meg kell állítani. 
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VÁROSOK NAGY IGÉNYBEVÉTELNEK KITETT JÁTÉKAI LAKÓTELEPEK, KÖZPARKOK, INTÉZMÉNYEK JÁTÉKAI

A pénzügyi források biztosításához segítséget nyújtunk 
a kapcsolódó pályázati kiírásokról honlapunkon történő 
rendszeres tájékoztatással. Legközelebb a várhatóan 2008. 
tavaszán megjelenő vidékfejlesztési pályázat ad lehetőséget 
az anyagi háttér bővítésére. Ezen túl tartós bérleti konstruk-
ciót is kínálunk a játszóeszközök beszerzéséhez, mely egy 
kedvező megoldás az önkormányzati forrásteremtéshez.

A települési-intézményi környezethez, a megrendelői el-
képzelésekhez illeszkedő játszóeszközök megválasztásá-
hoz szívesen nyújtunk szakmai tanácsadást, a játszótér 
építésben szerzett többéves tapasztalatunk birtokában.
A játszóeszközökről bővebb információ található honla-
punkon: www.eujatszoter.hu

A játszótér kialakításához, megtervezéséhez magas 
színvonalon dolgozó tervezőink az egész ország terüle-
tén rendelkezésre állnak, tervezői szolgáltatásunk akár 
díjmentes is lehet.

További érdeklődés esetén munkatársaink készséggel 
adnak bővebb felvilágosítást.

3530 Miskolc, Kont u. 9. » Telefon: 46/357-417 » Fax: 46/428-259 » E-mail: info@eujatszoter.hu
Budapesti képviselet: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 34/B. » Mobil: 30/627-0329 

Telefon: 1-801-2991 » Fax: 1-801-2992 » E-mail: budapest@eujatszoter.hu
www.eujatszoter.hu

HOGYAN ÉPÍTSÜNK KORSZERŰ JÁTSZÓTERET EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL?

A hazai önkormányzatoknak nagy kihívást jelent, hogy megfeleljenek a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet azon előírásának, 
amely szerint az intézményi és közterületi játszótereket, ill. az ott elhelyezett játszóeszközöket 2008. december 31-ig a ren-
delet európai uniós normák szerinti követelményeinek megfelelő állapotúra kell alakítani.
Ez az előírás olyan feladatokat állít az önkormányzatok felé, ami egyrészt nagy anyagi megterhelést jelent. Másfelől az sem 
mindig egyszerű dolog, hogy az adott lakókörnyezetbe a leginkább megfelelő típusú játékcsaládot találják meg. Ráadásul a 
játszótereket is terveztetni, engedélyeztetni kell. Ezekhez a feladatokhoz kínál megoldást társaságunk.

KISTELEPÜLÉSEK 
TERMÉSZET KÖZELI JÁTÉKAI

LAKÓTELEPEK, KÖZPARKOK, 
INTÉZMÉNYEK JÁTÉKAI
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Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós  
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,  
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,  

elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.

PATINA Öntöde Kft.
1201 Budapest, Attila u. 37.
Tel.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
Email: patina@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMÛ FOLYÓIRATBAN 
MEGJELENTETNI SZÁNT HIRDETÉSEK TARTALMA, 

HELYE, TERJEDELME, TARIFÁJA ÉS FORMÁJA
A TÖOSZ folyóiratában 

csakis olyan fizetett hirdetések 
jelenhetnek meg – az egyes 

rovatokban, illetve a rovatok 
között –, amelyek megrendelői 

a helyi önkormányzatoknak 
a maguk jól felfogott érdekében 

segíteni szándékoznak, 
s legalábbis bővítik 

az önkormányzatoknak szánt 
szolgáltatások, eszközök 

kínálatát. 
A lap vagy nyomdakész 

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

szakemberei – külön 
megrendelésre – elkészítik 

(írják, szerkesztik, 
megtervezik, kivitelezik). 

A hirdetések (pr-cikkek) 
terjedelme 

és közlési tarifája forintban

belső fekete-fehér oldalon:
1/1 (kb. 459 cm2) 160 000
1/2 (kb. 225 cm2) 100 000
1/3 (kb. 150 cm2) 80 000
1/4 (kb. 110 cm2) 60 000
1/8 (kb. 52 cm2) 40 000
1/16 (kb. 25 cm2) 30 000

belső, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm2) 240 000
1/2 (kb. 225 cm2) 180 000
1/4 (kb. 110 cm2) 120 000
1/8 (kb. 52 cm2) 80 000
1/16 (kb. 25 cm2) 50 000

hátsó, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm2) 300 000
1/2 (kb. 225 cm2) 200 000

címoldalon, az oldal alján: 
1/4 (kb. 110 cm2) 200 000 
1/8 (kb. 52 cm2) 100.000

A nyomdakész 
hirdetéseket 
a szerkesztők 
EPS-formátumban 
kérik (tükörméret: 
174×245 mm, vágott 
méret: 204×284 mm) 
CD-n, vagy 
az aczel@toosz.hu 
e-mail címre. 
Az elkészítendő 
hirdetésekhez szánt 
illusztrációt 
(logót, képet) 
eredetiben 
(szkennelhető 
minőségben) kérik 
a szerkesztőség 
címére, illetve 
nagy felbontású
 JPG-formátumban 
a fenti e-mail címre.
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A nő és a politikum címmel, A nők politikai 
szerepvállalása Magyarországon alcímmel je-
lent meg egy kötet nemrégiben, amelyet az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium támogatásá-
val nyolc kutatóhely tizenhárom szakembere 

készített. Palasik Mária kutatásvezető elmondta, hogy a pub-
likált eredmények szerint a rendszerváltoztatás előtti idők-
höz képest csökkent a nők politikai-közéleti részvétele. Erre 
a problémakörre a szocialisták és liberálisok érzékenyebben 
reagálnak, a konzervatív pártok érzéketlenek iránta. Holott 
minden EU-tagállamban növekedett a nők aránya a parla-
mentekben, a kormányzati és helyi önkormányzati testületek-
ben. Bebizonyosodott: a társadalom egésze veszít, ha a nőket 
kizárja a politikai döntéshozatalból. A kötet két tanulmánya 
foglalkozik a nők önkormányzati testületi szerepével. Bandi 
Zsuzsannának, e tanulmányok szerzőjének tette fel kérdéseit 
munkatársunk, Hajós Anna.

mesteRNÔk
SZOLGÁLATBAN

– Min múlik, hogy hol és kit vá-
lasztanak polgármesternőnek?

– Az önkormányzati választá-
sok során nem az országos po-
litika hatása dominál, hanem 
a jelöltek személyes ismertsége, 
az irántuk megnyilvánuló rokon-, 
és ellenszenv, a helyi közélet idő-
szerű kérdéseihez való viszony. 
Az egyetlen tényező, amely erősen 
hat a polgármesternők számának 
változására, az a település mérete. 
Az ötszáznál kevesebb lakosság-
számú településeken sokkal in-
kább választanak női polgármes-
tert, és e települések száma évről 
évre nő. 

– Ez a jelenség látszólag ellenke-
zik azzal a nézettel, hogy a falvak-
ban tapasztalható nemi szerepek 
beágyazottsága és a hagyomány-
tisztelet sokkal inkább a férfi ve-
zetők előnyben részesítésére ösz-
tönöz. 

– Valójában arról van szó, hogy 
egy kistelepülésen az emberek na-
pi, személyes kapcsolatban állnak 
egymással, így a polgármesterrel 

koncentrációja, a férfiak jobban 
féltik pozícióikat. 

– Miért indulnak a polgármes-
teri székért a nők? Mi motiválja 
őket?

– Ha a közigazgatásban dolgoz-
nak, karrierlehetőség ez a pozíció, 
nem beszélve a gazdasági és kap-
csolati előnyökről. Nagy számban 
találunk a polgármester asszonyok 
között olyanokat, akik annak ide-
jén tanácstagként, tanácselnök-
ként, vagy éppen anyakönyvve-
zetőként, jegyzőként dolgoztak. 
Másrészt fontos számukra, hogy 
a közösségükért tegyenek, segítse-
nek a településen élőkön. Ilyenkor 
a karrier és a kereseti lehetőség 
sokkal kevésbé fontos. 

– Melyek a leggyakoribb indo-
kok, amiért megválasztják őket?

– A felmérésem szerint a leg-
nagyobb súllyal a lakóhelyükön, 
a szűkebb környezetükben ed-
dig végzett munkájuk esik a lat-
ba, ezt követi a népszerűségük, 
az ismertségük, azután a szakmai 
felkészültségük. A politikai tevé-
kenységük nagyon kevéssé fontos. 
Tavaly ötszáznál több településen 
választottak nőt polgármesternek. 
Csak Budapesten romlotta az ará-
nyuk: míg 1990-ben egy, 1994-
ben két, s 1998-ban három kerület 
élére választottak női polgármes-
tert, 2002-ben és 2006-ban seme-
lyik kerületben se győzött nő.

is, akit jól ismernek, és gondjaik-
kal bármikor hozzá fordulhatnak. 
A településért végzett munkáját 
a lakosság figyeli, folyamatosan 
ellenőrzi, hat rá. Mivel a válasz-
tóival való kapcsolata sokkal köz-
vetlenebb, a személyes tulajdonsá-
gai nagyobb súllyal érvényesül-
hetnek. Ilyen helyzetben előtér-
be kerül érzelmi intelligenciájuk, 
az empátia, a társas készségek. 
A nők általában fogékonyabbak 
a szociális problémákra, szívesen 
segítenek megoldásukban, akár 
társadalmi munkában is. Mind-
ez segíthet abban, hogy legyőzzék 
a nemükkel szembeni előítéleteket 
és a férfiakkal azonos, vagy éppen 
jobb eséllyel indulhatnak a válasz-
táson. Az önkormányzatokba va-
ló beáramlásukkal szinte elnőie-
sedik a kisközségi polgármesteri 
pozíció, és fennáll a veszélye, hogy 
így presztízsét veszti. A nagyobb 
településeken ez a fajta közvetlen 
ismertség nem jellemző, ezért ér-
vényesül jobban a nők hátrányos 
helyzete. Ahol nagyobb a hatalom 
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Ádám józsefné
Az alig kétezer lakosú Ágasegyházán járva-kelve ta-
lálomra megszólítottam néhány, a maga udvarában 
vagy háza előtt szorgoskodó embert, kérve: mond-
janak néhány szót a polgármesterükről. Senki sem 
utasított el, de volt egy asszonyka, aki méltatlanko-
dott: „nézzen szét a faluban, látja ezt a tisztaságot, 
a rendben tartott portákat, az utcákon is a sok szép 
virágot, sövényeket, bokrokat? Nohát egy ilyen he-
lyen lehet rossz polgármester? Ugye, nem!” Mások 
így lelkendeztek: „ő a falu lelke, motorja, tele van 
energiával, bizakodással, mindig azt nézi, mi a jó 
a lakosságnak.”

Akit a sok dicsérettel illetnek: Ádám Józsefné. 
Csaknem négy évtizeddel ezelőtt házasságkötés 

révén került a faluba, ahol kezdetben postatisztvi-
selőként dolgozott, később a tanácsházán, önmagát 
folyamatosan képezve végigjárta a „szamárlétrát”, 
pénzügyi, gyámügyi, adóigazgatási feladatokat vég-
zett, majd 1985-ben tanácselnök lett, 1990-től pedig 
minden alkalommal őt választották meg polgár-
mesternek.

Mi mindent sikerült elérni a több mint két évtized 
alatt? Legelsőként a faluban addig hiányzó egészsé-
ges ivóvízhálózat, aztán a gáz-, majd a szennyvíz-
vezeték-rendszer épült ki, miközben a kultúra ter-
jesztéséért, a ma Faluház néven működő művelődési 
otthon és a több mint 9000 kötetesre bővült könyvtár 
fejlesztéséért, a szebb emberi környezetért, a község 
idegenforgalmi vonzerejét jelentő természetvédelmi 
terület megóvásáért, a hagyományokat őrző nép-
dalkör népszerűsítéséért, megőrzéséért, illetve a la-
kosokat összekovácsoló, szüreti bállal egybekötött 
falunap létrehozásáért is munkálkodott.

– Esősorban a közműfejlesztésekért dolgoztam, 
ezért érveltem, kilincseltem, ezért pályáztunk, aho-
vá csak lehetett, s ma úgy látom, nem gondolkod-
tam rosszul. Mind a lakosság, mind a falu büdzséje 
nagyon megszenvedte a rendszerváltoztatás után 
a mezőgazdasági nagyüzemek megszűnését. Sokan 
talán már nem is emlékeznek rá, hogy azok a nők, 
akik szakszövetkezetben dolgoztak 65 éves kor felett 
mehettek nyugdíjba, a férfiak még később. Egyik pil-
lanatról a másikra itt volt legalább félszáz idős ember, 
akiknek nem volt munkájuk, és sem járadékra sem 
nyugdíjra nem voltak jogosultak. 

Így idézi fel a történtek egy részét Ádám Józsefné. 
Akit különben – mint mondták róla – nem olyan fá-
ból faragták, hogy belenyugodjék a változtathatat-
lanba. Az állás nélkülieket az önkormányzat köz-
hasznú foglalkoztatással segítette hozzá a szükséges 
szolgálati idő megszerzéséhez. Mindazonáltal a pozi-
tív változás döntően a nagy áldozatok árán végigvitt 
közműfejlesztéseknek köszönhető. 

– Közmű nélkül lehetetlen lett volna vállalkozá-
sokat itt tartani vagy idetelepíteni – mondja polgár-
mester. – Most, noha a többség a 20 kilométernyire 
lévő Kecskemétre jár dolgozni, helyben is van állás-

lehetőség. Az itteni vállalkozók együttesen mintegy 
kétszáz alkalmazottat foglalkoztatnak. Ami pedig 
a jövőt illeti, idegenforgalmi célú fejlesztéseket sze-
retnénk. Van egy lefojtott melegvízű kutunk, amire 
megkaptuk a fúrási engedélyt, elkészült a termálvíz 
hasznosítási terve is, megvalósításához már „csak” 
a pénz és a befektető hiányzik.

– Hétgyerekes családban nőttem fel – mondja még. 
– Szüleimet utólag is csodálni tudom, amiért oly 
nagy kitartással, szívósan dolgoztak, s amiért lele-
ménnyel, szeretettel pótolták azt, ami az akkori nagy 
szegénységben hiányozhatott volna nekünk, gyere-
keknek. Felnőtt fejjel még inkább értékelni tudom, 
amit tettek. Egy-két mondatukat örökérvényűeknek 
gondolom. Például azt, hogy lélek nélkül nem érde-
mes semmit se tenni.  Kovács Klára

Bálint józsefné
Budapesten született a Békés megye északi részén 
fekvő Ecsegfalva első embere. Bálint Józsefné mér-
legképes könyvelői végzettséggel rendelkező 56 éves 
polgármester. A gyermekéveit és fiatalkorát Füzes-
gyarmaton töltötte, az ottani termelőszövetkezet-
ben később könyvelőként dolgozott, majd családi 
gazdálkodásba fogott, 29 évvel ezelőtt ment férj-
hez, s azóta Ecsegfalván él. Huszonhárom éves fia 
egyetemre jár.

Önkormányzati képviselőnek 1998-ban válasz-
tották meg, 2002-ben lett a község alpolgármestere. 
Elődjének elhunytát követően, 2004-ben az időközi 
polgármester-választáson szavazott rá először a falu 
lakóinak többsége. 

– A képviselő-testülettel együtt próbálkozunk 
Ecsegfalva fennmaradásáért küzdeni – mondja. Ez 
– teszi hozzá – manapság szinte vágyálom ezen az 
1400 lelkes településen. Minden évben megvalósul 
egy-két kisebb beruházás: útépítés, útfelújítás. Kör-
jegyzőséget hoztunk létre Bucsával, pénzügyi okok 
miatt társulásban működtetjük általános iskolán-
kat Dévaványával. Nálunk magas a munkanélküli-
ség, közcélú- és közmunkaprogramokban veszünk 
részt. (A 991 munkavállaló korú ecsegfalvi lakosból 
2007. október 20-án 112 volt nyilvántartott álláskere-
ső és 49-en részesültek rendszeres szociális segélyben 
– D. L.) Magas az elvándorlás, kevés gyermek szü-
letik. Jó lenne, ha egy kicsit jobban odafigyelnének 
a kis falvak fennmaradásának lehetőségeire!

D. L.

Csoma tiborné 
Nyírkércs 1990 óta úja és újra megválasztott polgár-
mestere szerint külső forrásra nemigen lehet számí-
tani, az erőforrást a falun belül kell megtalálni. Eh-
hez olyan csapat veszi körül, amellyel eredményesen 
dolgozhat. A falu lakosságával a kis és a nagy dol-
gokban is egyetértésre lehet jutni, legyen szó akár 
a község szépítéséről, akár a fejlesztési programok-
ról, akár a mindennapi munkáról.
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– A képviselő-testület is minden ciklusban a tele-
pülés érdekét nézte elsősorban – fogalmazott Csoma 
Tiborné. – Nyírkércsen húsz személyes lett a szál-
lást biztosító idősek otthona, amely munkahelyeket 
is teremtett. A mi falunk kicsi, ezért intézményei 
közös fenntartásúak, s hozzájárulunk a kistérségi 
intézményfenntartó és fejlesztési társulások ered-
ményes működéséhez. Folyamatban van a széles-
sávú internet elérhetőségének megteremtése. Külön 
öröm, hogy a faluban már szinte nincs olyan lakás, 
amelyikbe ne kérnék a kábeltévét. Ez akár egy sváj-
ci, vagy francia faluhoz is hasonlítható színvonal-
emelkedést eredményez. Jövőre pedig remélhetően 
a községben az egészségügyi alapellátás infrastruk-
túrája egy épülettel gazdagodhat. Ezt a projektet 
most készítjük elő. 

A polgármester reméli, hogy a közútkezelő kht., 
az ígéretének megfelelően, jövőre felújítja a Nyírkér-
csen átvezető főutat. Erre 30 év után igencsak szük-
ség van. Csoma Tiborné megemlítette, hogy a község 
önkormányzata a Leader-programnak köszönhetően 
egy minden korosztály örömére szolgáló térségjáró 
kisvonathoz jutott (ez egy mozdonyt formázó erő-
gépből és több hozzákapcsolt kocsiból áll, korábban 
Debrecenben használták). A kistérségben sok helyre 
kérik, s jól szolgálja a környezet megismerését. 

A polgármester szerencsésnek tartja magát, amiért 
úgy érzi, hogy a falu a családja. Az embereket kel-
lemetlenül érintő intézkedések esetén zörej ugyan 
hallható, de a képviselő-testület kellően megindo-
kolja a többeknek hátrányos határozatainak okát, 
hátterét, kényszerét. Csoma Tiborné ütközni nem 
szokott, az intézményfenntartó társulásba való be-
lépést is meg kellett beszélni az érintettekkel.

Nyírkércs nincs csődközelben, s kiegyenlítetlen 
számlája sincs. Ám a működőképesség lehetőség sze-
rinti fenntartása évről-évre visszaköszönő feladat. 

A faluban a nők közéleti szerepvállalása példás. 
Az intézmények vezetőségében szép számban kép-
viseltetik magukat. Csoma Tiborné szerint a kistér-
ségben lehetne több nő polgármester, mert a 19 te-
lepülés közül mindössze négyben van. 

Cselényi György

Gyôriné dr. Czeglédi márta
Élete egyik meghatározó élménye volt, amikor 
a rendszerváltozáskor felkérték, induljon az önkor-
mányzati választásokon. Ezt mondta lapunknak 
Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgár-
mestere. A felkérést az akkor megalakuló pártok 
helyi vezetőitől kapta. 

Valamennyi ciklusban független jelölt volt, de az 
utolsó két ciklusban az MSZP támogatta a jelölését. 
Vallja: egy hatezer fős kisvárosban nem lehet teljesen 
független a polgármester. Mégsem tekinti másnak 
a tisztségét, mint polgárszolgálatnak. 

Munkájában a legnagyobb kihívás, hogy a külön-
böző érdekek úgy oldódjanak fel konszenzusban, 

hogy ez a település fejlődését szolgálja. Érdekesség-
ként említi: a helyi prépost a legnagyobb kérdésnek 
azt tartotta az első választáskor, hogy az emberek 
többségének voksait vajon egy nő elnyerheti-e. 

A polgármester neme a munka és a feladatok 
szempontjából szerinte irreleváns. A képviselőtes-
tületben a férfi többség mindig meghatározó volt, 
ami igazán sosem okozott gondot, de nem gondolja, 
hogy ez csak neki köszönhető. 

A női vezetőnek járó megkülönböztetett figyel-
met azon méri le, hogy több virágot kap. Úgy gon-
dolja, hogy egy nőtől elsősorban kedvességet vár-
nak és bizonyos esetekben egy gesztus, egy jó szó 
is hatásos lehet. 

Bár mindig igyekezett jó anya és felség lenni, és tö-
rekedett arra, hogy a környezete semmit ne érzé-
keljen a feladataiból, a családja és a most 98 éves 
nagymamája sokat segített neki. Abban, hogy a te-
lepülésen három-négy generáció együttélése zavar-
talan lehessen. A családi viszonyok megkönnyítették 
a munkáját. Az empátiáját növelték a különböző kor-
osztályokból érkező problémák megértésében.

S. Cs. J. 

Hivatal Nándorné
Mivel egy ugrásnyira van a somogyi megyeszék-
helytől, sokan kedvelik az 1250 lelkes Jutát, ahova 
az elmúlt években fiatalok és középkorú családok 
egyaránt költöztek. Hivatal Nándorné 14 hónap-
ja áll a falu élén. Korábban, évtizedeken át a Me-
gyei és Városi Könyvtár munkatársaként dolgo-
zott. Munkája során Tab és Kaposvár környékén, 
a lellei, a balatonföldvári és a siófoki térségben sor-
ra járta az apró falvakat, így azzal is tisztában volt, 
hogy sok helyütt nagy a sötétség. Az olvasás, a tu-
dás gyarapítása, az író-olvasó találkozók rendezése 
pedig fontos eszköz lehet a tisztánlátásban. Polgár-
mesterként is megpróbál tenni a kultúráért, a mű-
velődésért, a közösségi élet fellendítéséért. Néznek is 
rá furcsán olykor-olykor, de kultúrapártiságát nem 
akarja letagadni.

– Szerintem sokkal nehezebb nőként navigálni egy 
falut, mert mi a férfiközpontú társadalomhoz szok-
tunk hozzá. A nőket megpróbálják háttérbe szoríta-
ni. Én is küszködöm, főleg, hogy mellettem hét férfi 
van a testületben. 

Hivatal Nándorné szerint másképp gondolkodik 
egy nő, mint egy férfi, mások a rendező elvei. Ne-
héz elfogadtatnia, hogy bár valóban kell támogatni 
a sportot, a futballt, de kell a park, a kispad és a vi-
rág is. Nem összehasonlítható a két dolog, mégis 
megkapja: a virágra költött forint kidobott pénz 
az ablakon.

– Úgy látom, a férfiak nem mernek álmodni, nem 
mernek nagyot és merészet gondolni – állítja a jutai 
polgármester asszony. – Azt szajkózzák: azt a pénzt 
költsük el, amit szabad, ami megvan. Szerintem pe-
dig nem úgy kell gondolkodnia egy önkormányzat-
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nak, mint amikor a házikasszába nyúl bele a csa-
ládfő. Rakjuk össze a pénzt a malacperselybe, az-
tán majd veszünk belőle valamit? Szerintem ez fals 
gondolkodás, rossz megközelítés. Mi sem vagyunk 
kevesebbek, mint mások! Sőt! Kell vállalkoznunk, 
kell pályáznunk, mert különben nem jutunk egy-
ről kettőre.

A polgármester asszony örömmel számolt be arról, 
hogy pályázatból tudták felújítani az önkormányzat 
épületét, az óvodában felszabadult egyik szoba taka-
ros klubhelyiséggé avanzsált, amelyet már meg is ál-
dott a hetesi plébános. Az idősek klubja működik itt, 
tartalmas programokkal hívják-várják a falu nyug-
díjasait, hogy így adjanak életet az éveknek.

Hivatal Nándorné azt tartja a legmegdöbbentőbb-
nek, hogy a jelentős munkanélküliség ellenére az ál-
lástalanok nem igazán akarnak dolgozni. 

– A közhasznú, közcélú munka szervezése ren-
geteg energiámat elvitt – mondta a polgármester 
asszony. – Az emberek nem azt mondják: köszö-
nöm, hogy dolgozhatok, hanem még kifejezésre is 
juttatják: örüljek, hogy egyáltalán hajlandók voltak 
munkába állni. Sajnos, meg kellett tapasztalnom ezt 
a hozzáállást, de küzdelmeimnek eredménye is van, 
hiszen sok visszaigazolást kapok. A kétségbeesést 
szerencsére gyakran felülírja az öröm, és ez a fő.

Lőrincz Sándor

jeneiné dr. Rubovszky Csilla 
– Férfi a polgármester nálunk, és az csak természetes 
az alpolgármester is az – válaszolt érdeklődésemre 
mintegy magától értetődően az egyik polgármesteri 
hivatal titkárnője. Esélyem se volt vitát nyitni arról, 
hogy ez valóban természetes-e, mert a maga részéről 
befejezettnek nyilvánította a beszélgetést.

Túlságosan nem lepett meg a dolog, a főváros ke-
rületi önkormányzatainak háza táján akár általá-
nosnak is mondható. Férfimunkának tartják a pol-
gármesteri tisztet, az alpolgármesterit is, legfeljebb 
jegyzőtől „lefelé” kapnak lehetőséget nők a helyi 
közéletben. Ezért meglepő és örvendetes kivétel Bu-
dapesten az V. kerületi önkormányzat, ahol két al-
polgármesternő is dolgozik. És mivel a fővárosban 
egyetlen nőt se választottak polgármesternek, most 
itt az egyik alpolgármesternővel beszélgetek.

– Érettségi után nem volt kétséges, hogy az ELTE 
jogi karán tanulok tovább, és az sem, hogy már ti-
zennyolc évesen részt veszek a politikában – mondja 
Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, aki folytatva a családi 
hagyományt jogász lett, de már az egyetemi évei alatt 
részt vett az országgyűlés jogi munkájában. Később 
tanulmányokat folytatott Münchenben, hazatérve 
pedig a közélet sűrűjében találta magát.

– Amikor 2006-ban a kerület polgármestere, Ro-
gán Antal felkért a társadalmi alpolgármesteri teen-
dők ellátására, boldogan mondtam igent. Annak el-
lenére, hogy ügyvédi irodát működtetek, és gyakorló 
ügyvédként igen sok a munkám. A „társadalmi” jel-

ző ebben az esetben azt jelenti, hogy az önkormány-
zati feladataimat a lehetőség szerint én osztom be, 
vagyis megpróbálok jól gazdálkodni az időmmel. 
Megtiszteltetésnek vettem, hogy rám gondolt a pol-
gármester és hogy a testület is elfogadott. Itt éltek 
már a nagyszüleim is, ebben a kerületben, ma is itt 
élek családommal együtt, minden ideköt, szívügyem 
a szűkebb pátriám sorsa.

– Megbízatása szerint sokat tehet is a kerületért, 
az itt élőkért.

– Ez külön doppingolt, a lakás-, a szociálpolitika 
és az egészségügy a szűkebb munkaterületem, jogi 
ismereteimet mindháromban hasznosítom. A há-
rom terület látszólag különbözik ugyan, de valahol 
mégis összefügg, hiszen a szociálpolitikai biztonság, 
az emberhez méltó otthon elengedhetetlen az egész-
séges élethez. Szeretek dolgozni, és itt hagynak is. 
Feladatom rendkívül szerteágazó, néhány példát em-
lítek csupán ezek közül. A kerület lakóinak az életét 
szeretnénk jobbá, komfortosabbá tenni. Nemcsak új 
lakások építésével, hanem a régiek modernizálásával 
is. A felújított lakásokat részben olyan rászorulók-
nak adjuk át, akik szociális bérlakásra jogosultak, 
részben pedig 25 éves, kamatmentes kölcsön igény-
bevételével eladjuk a tehetősebbeknek. Így minden-
ki jól jár. Jelenleg negyvenen laknak ilyen felújított 
lakásban, és 15 otthon a közeljövőben talál gazdára. 
Emellett a főváros egyik legmodernebb orvosi szak-
rendelőjét működtetjük, ahol egynapos sebészet is 
van már. Rendkívül fontosnak tartjuk az egészség-
ügyben a megelőzést, ezért is adunk ingyen oltást 
minden gyereknek, még a meglehetősen drága fer-
tőző agyhártyagyulladás elleni árát is az önkor-
mányzat állja, a 12–13 éves korosztályt pedig ingyen 
beoltattuk méhnyakrák elleni vakcinával. Kilenc-
ezer nyugdíjasunk van, a fűtési szezonban alanyi 
jogon kapnak havi tízezer forintos fűtési támogatást 
az egyedülállók, a családosok pedig személyenként 
hatezret. De megvesszük a diákoknak a tanulóbérle-
tet, új bölcsődét nyitottunk negyven gyerek számá-
ra, folytatva azt a hagyományt, hogy ebben a kerü-
letben működött az első bölcsőde az Irányi utcában 
már XIX. században.

– Úgy véli tehát, hogy eredményesen dolgozik.
– Az eredmények szinte naponta visszaigazolják 

az elvégzett munka értékét. Nem titkoljuk, szeret-
nénk, ha újra benépesülne ez a kerület, mert az egy-
kor 50 ezres lélekszám mára 27 ezer 900-ra csappant. 
Kényelmet, komfortot, élhető, élvezhető, egészséges 
környezetet szeretnénk teremteni itt, a Belváros szí-
vében, száműzve a gépkocsiforgalmat, az egészségre 
ártalmas jelenségeket.

– A nők vezető poszton is halmozottan hátrányos 
helyzetben érzik magukat, a napi bizonyítási kény-
szer gyakran felőrli erejüket...

– Szerencsére ezt még nem éreztem, itt a munka 
eredménye minősít, nem az számít, hogy az elért 
eredmény mögött nő vagy férfi áll. Nem közpon-



Ö N k o r m á n y z a t ��
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

ti elvárások, kötelező kvóták, számok alapján ke-
rül egy nő hivatalba, hanem tudása, rátermettsé-
ge, alkalmassága révén. Engem bizalom vesz körül, 
másként nem is tudnék dolgozni. Egyébként pedig 
meggyőződésem, hogy bizonyos feladatokhoz a női 
empátia, a mélyebb érzelmi töltés csak szerencsés 
pluszként értékelhető.

Dr. Rubovszky Csilla alpolgármester. Névjegyén 
is így szerepel. A parlamentben jogi szakértő. Ott-
hon, családja, óvodás kislánya és informatikus férje 
társaságában pedig igazi nő, anya és feleség. Alig túl 
a harmincadik évén ennél több és jobb szereposztást 
nem is kívánhatna az élettől. Leopold Györgyi

kalcsó istvánné Gyuricska mária
Születésétől fogva Kétegyházán él Kalcsó Istvánné 
Gyuricska Mária, a román határ menti nagyközség 
52 éves polgármester asszonya. Hatgyermekes nagy-
családból származik, férjével 32 éve él boldog házas-
ságban, két lányuk és négy unokájuk van. Fontos 
szerepet tölt be az életében a család.

– Független jelöltként indultam a legutóbbi vá-
lasztáson – mondja a polgármester asszony –, hiszen 
köztisztviselő lévén előtte nem politizáltam. A meg-
választásom előtt 23 évig a polgármesteri hivatalban 
dolgoztam, anyakönyvvezető voltam és gyámügyi 
feladatokat láttam el. Felsőfokú végzettséggel és köz-
igazgatási szakvizsgával rendelkezem.

Marika jól ismeri a települést és annak lakosságát. 
Szereti az embereket, mindig közösségi szellemben 
gondolkodik. Az idős és fiatal emberekkel egyaránt 
szívesen beszélget. Közigazgatási tevékenysége alatt 
igen sok helyi lakossal került közvetlen, jó kapcso-
latba. Polgármesterként most már a gondjaik, prob-
lémáik megoldásában is számíthatnak rá.

– Az önkormányzati választás után nagyon rossz 
állapotban vette át a képviselő-testület az önkor-
mányzati tennivalókat – mondja még. – A települést 
magas forráshiány, leromlott intézményrendszer, 
rossz hangulat és infrastrukturális elmaradottság 
jellemezte. Nagy örömmel és tenniakarással lát-
tunk munkához. A képviselő-testület összetétele 
jó, nincsenek veszekedések. Közös érdekünk hogy 
a nagyközség lakónak hangulata javuljon. Az idén 
sok tervet készítettünk az önkormányzati intézmé-
nyek modernizációja, az útépítés és -felújítás érdeké-
ben. Pályázat elnyerése révén három utca burkolatát 
sikerült felújítani, négy utcában útalapot építettünk 
ki, autóbusz-megállókat korszerűsítettünk, lakossá-
gi összefogással európai uniós színvonalú játszótér 
létesült, a művelődési ház nyílászáróinak egy részét 
kicseréltük, jelenleg épül a piactér. Pénzügyi hely-
zetünk ebben az évben elfogadhatóan alakult, ám 
további takarékoskodásra van szükség.

Kétegyháza 2006. október elsején hivatalba lépett 
polgármestere szereti a munkáját, mert szebbé, job-
bá teheti általa földijei életét, ami örömmel tölti el. 
Aki ismeri, az tudja, hogy számára fontos a szeretet, 

a közvetlenség, a jó szó és a magas színvonalú mun-
kavégzés. Irányításával a lakók virágosítottak, fákat 
ültettek, valamint többször „kitakarították” a tele-
pülést, amely ily módon jóval barátságosabb lett.

Dányi László

kenézné Berei Györgyi
Felsőörsön három és fél ciklus óta ugyanaz a hölgy 
a polgármester, Kenézné Berei Györgyi, aki legutóbb 
a szavazatoknak több mint a felét kapta meg. Nem 
titkolja, büszke rá, hogy stabil az önkormányzat 
gazdálkodása, hogy fenn tudják tartani az intéz-
ményeket, hogy hitelük nincs, s hogy tartalékot is 
tudnak képezni. 

Polgármestersége idején teljesen kiépült az infra-
struktúrahálózat, rendbe tették az összes utat, a ter-
vek készen vannak az új lakótelepre is. 

Bár Felsőörs a Balaton háttértelepülésének szá-
mít, folyamatosan nő a lakosság száma – a néhány 
évvel ezelőtti 870-ről a betelepülőknek köszönhe-
tően 1430-ra gyarapodott –, s egyre több a gyerek 
is. Korábban elsősorban németek vásároltak, vagy 
építettek itt házakat, most francia, norvég, vietna-
mi polgárok keresnek szezonális lakhelyet. Az üdü-
lőtulajdonosokkal, a külföldiekkel elsősorban civil 
szervezetek, például a Nők Felsőörsért Egyesület 
tartja a kapcsolatot, (ízutazás címmel rendezvényt 
is kitaláltak a számukra). 

A növekvő lélekszám és a vendégek miatt is indo-
kolt egy több száz ember befogadására alkalmas kö-
zösségi tér kialakítása, ahol tornaterem, szabadidő 
centrum is működne. Egy meglévő épület átépítésé-
vel civil házat is terveznek, ahol a civil szoba mellett 
helyet kapna egy helytörténeti múzeum. Pályázati 
támogatással egészségházat is szeretnének építeni 
(amelyben fogadnának vendég szakorvosokat is), 
orvosi rendelővel, védőnői szolgálattal, gyógyszer-
tárral. (juhász)

majorné kiss zsuzsanna
A 4300 állandó lakosú Balatonfűzfő városában a leg-
utóbbi önkormányzati választáson hat jelölt közül 
Majorné Kiss Zsuzsanna kapta a legtöbb szavaza-
tot, s megelőzte dr. Varjú Lajost, az előző évtizedek 
elöljáróját is. 

Szó ami szó, e részben városias, részben családi há-
zas, üdülőterületi jellegzetességekkel is bíró települé-
sen, amely fejlett intézményi infrastruktúrája révén 
a foglalkoztatási és az ipari vonzáskörzet egészség-
ügyi ellátó központja, gimnáziuma révén oktatási 
központ, hivatásos önkormányzati tűzoltósága ré-
vén pedig tizenhárom település tűzvédelmi igaz-
gatásának központja is, amelynek okmányirodája, 
gyámhivatala és építésügyi hatósága 2002-től nyolc 
településre kiterjedő központi feladatokat lát el, nem 
beszélve az országos hírű uszodájáról, s olimpiko-
nokat adó egyéb létesítményeiről, amelyek Veszprém 
megye egyik meghatározó idegenforgalmi és sport-
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központjává teszik, nos ebben a városban az új pol-
gármester nem vállalt könnyű feladatot. Az önkor-
mányzat gazdálkodása ugyanis a nagy vegyipari 
vállalatok átalakulása, felszámolása folytán megle-
hetősen nehéz helyzetbe került.

Korábban több százmillió forint iparűzési adó 
folyt be a közös kasszába, ma kénytelenek hiteleket 
felvenni, és 750 millió forint értékű kötvénykibocsá-
tás mellett döntött a testület. 

A képviselők döntéseit nem mindig kíséri a lakos-
ság teljes egyetértése; szülők, pedagógusok tiltakoz-
tak a két általános iskola összevonása ellen. 

A polgármester azonban határozott a település jö-
vőjét meghatározó fejlesztési elképzelésekben, a saját 
ciklusának programjában elsődleges a turizmus fej-
lesztése, valamint a környezetbarát ipari tevékeny-
ség betelepítése a kármentesített, közművekkel jól 
ellátott korábbi ipari területre.  J.F., A.G.

Neszvecskóné Bugány erika
Csikériáról, a magyar–szerb határ mentén fekvő 
ezerlelkes kistelepülésről tudni kell, hogy lakosai 
még napjainkban is zárt közösséget alkotnak, kí-
vülről jött embert nehezen fogadnak be. Azt ki kell 
érdemelni. Neszvecskóné Bugány Erikát, aki Bajáról 
költözött ide, a férje szülőfalujába, nem csak befo-
gadták a helybéliek, de immár negyedszerre válasz-
tották meg a község első emberének.

– A legnagyobb sikeremnek tartom, hogy befoga-
dott egy nagyszerű közösség. Az újra és újra meg-
választásom inspirál, hogy még többet, még jobban 
tegyek a faluért – mondja a polgármester. 

Az eltelt másfél évtized alatt történtekről gyors-
mérleget vonva sorolja: bevezették a gázt a telepü-
lésre, felújítottak minden intézményt, hamarosan 
befejeződik a belterületi utak kiépítése, korszerű-
södött a gyermek és a szociális étkeztető konyhája, 
ahonnan a helyieken kívül a környék rászorulóinak 
is hordják az ebédet, és elszántan küzdenek az álta-
lános iskola fennmaradásáért.

– Van köze egy női polgármesternek ahhoz, hogy 
a csikériai önkormányzat kébóviselő-testületének hét 
tagja közül három a nő?

– Nem az én érdemem. Ebben a faluban a nők kez-
dettől fogva részt vesznek a közéletben, megjegyzem, 
minden intézményünk vezetője is nő, s noha nem 
vagyok híve a nemek szerinti megkülönböztetésnek, 
senkinek a javára, úgy gondolom, hogy a nők szo-
ciálisan érzékenyebbek, kitartóbban tudnak küz-
deni, és egy adott ügyben való döntésnél nemcsak 
az azonnali, közvetlen, de a távolabbi vagy közvetett 
kihatásokat is mérlegelik.

Neszvecskóné Bugány Erikát 32 évesen választot-
ták meg először polgármesternek, akkor kisebbik fia 
óvodás, a nagyobbik első osztályos volt. 

– Hogyan lehetett összeegyeztetni a gyereknevelést, 
a házimunkát a polgármesterségből adódó, gyakran 
a hivatalos munkaidőn túli teendőkkel?

– Mivel mi sajnálatosan már egyikünk részéről 
sem tudtunk nagyszülői segítséget kapni, ez sem-
miképpen sem ment volna a férjem nélkül. Biztos 
családi háttér nélkül nem lehet közéleti feladatot 
vállalni, azt hiszem, sem nőnek, sem férfinek. Elő-
ször fel kell építeni egy nagyszerű családot, s ehhez 
két fél kell, férj és feleség, mindkét részről szeretet 
és tolerancia. Szerencsés vagyok, szerencsések va-
gyunk, hogy köztünk ez megvolt és megvan. K. K.

orbán margit
A parányi belső-somogyi település, Rinyakovácsi el-
ső asszonya annak idején nem akart indulni a pol-
gármesteri székért, ám a falubeliek megkeresték 
és rábeszélték. Orbán Margit jelenleg az ötödik ciklu-
sát „tapossa” tiszteletdíjas polgármesterként a száz-
nyolcvan lelkes faluban. 

Ahol született.
– A kezdetekkor mindannyian tanulgattuk csak 

a demokráciát, s nem volt túl sok fogalmunk az ön-
kormányzatiságról – mondta a csökölyi termelőszö-
vetkezet egykori elnöki titkárnője. – Ugyan nem vol-
tam tisztában azzal, hogy mit vállalok, de tősgyöke-
res rinyakovácsiként mindig érdekelt a falum sorsa, 
s most is azon dolgozom, hogy az itt élők jól érezzék 
magukat. Zsáktelepülés a miénk, és sok az idős, szo-
ciálisan is hátrányos helyzetű lakója. 

A falu a temetővel kezdődik. A látogatót örökzöl-
dek vezetik a sírkerthez. Tiszta a környezet, csakúgy, 
mint a falu közterületein. A játszótér ugyan most 
pihen, de az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal 
környéke is arról tanúskodik: gondos gazdája van 
Rinyakovácsinak. 

A polgármester elmondta: a testületben jó part-
nerekre talált, és minden lehetőséget megragadtak, 
hogy pályázzanak, s a pályázataik nyolcvan száza-
léka nyert is. 

Ahogy sétálunk a faluban, szembeötlő a rendezett-
ség. Minden utca szilárdburkolatú, a volt pedagógus 
szolgálati lakást átalakították, és itt kapott helyet 
a polgármesteri hivatal, és a gyermekjóléti szolgálat 
is itt működik. Új tetőt kapott a falugondnoki szol-
gálat, és sikerült újracserepezni a református templo-
mot is. Az istentiszteletet azonban télen nem a hideg 
falak között, hanem a polgármester asszony lakásán 
tartja a lelkész. 

Sok cserjét és fát ültettek; tavasztól őszig tarka 
egynyáriak virítanak az utak mentén. 

Megkérdeztem, hogy lesz-e valaha vezetékes gáz 
és szennyvíz a faluban. 

– A gázra nincs remény – válaszolt Orbán Mar-
git –, szegény népek lakják a települést, sok roma-
családdal. A szennyvíz talán egyszer megvalósulhat 
majd társulásban, Gigével és Csököllyel közösen. 
A ravatalozó elé azonban mielőbb kellene építeni 
egy faoszlopos, előtetős részt, hogy méltóképpen 
felravatalozhassák az örökkévalóságba költözött ri-
nyakovácsiakat. 



Ö N k o r m á n y z a t ��
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

Betérünk a kultúrházba. Parányi könyvtár, tágas 
nagyterem. Megtudtam: hamarosan közmeghall-
gatás lesz, és adventben köszöntik a nyugdíjasokat 
is. Ez is évről évre hagyomány. A polgármester azt 
vallja: kellenek az ünnepi megállók, amikor megálljt 
parancsol a szív és emelkedettebb a lélek.

(lőrincz)

polt ferencné
Az 1800 lakosú Dudar új polgármestere számára 
nem idegen a közigazgatás, hiszen 1987-ig itt, a köz-
ségi tanácson dolgozott, majd a bakonyoszlopi ne-
velőotthon gazdasági igazgatója, később az egyik 
termelőszövetkezet főkönyvelője volt. Tény, hogy 
gazdasági, pénzügyi kérdésekben „nem tudják el-
adni”. 

Polgármesteri programjában a bányászat meg-
szűnése után bekövetkezett foglalkoztatási gondok 
miatt első helyen az itt élők létbiztonságának ügye 
szerepelt. Örömmel számol be egy 10–11 embert fog-
lalkoztató üzem indulásáról, amely a tervek szerint 
bővülni fog a jövőben. 

Szeretné, ha pályázati támogatással a XXI. századi 
követelményeknek megfelelően korszerűsíteni tud-
nák az óvoda és az iskola épületét. 

A turizmushoz is kapcsolódóan a szomszédos tele-
pülések polgármesternőivel megkötött egyezségnek 
megfelelő közös értékesítésben, valamint egységes 
falukép kialakításában, a hagyományok ápolásában 
is gondolkodik. 

Fontosnak tartja a lakosság jogbiztonságát, ez év 
novemberétől ingyenes jogi szolgáltatást működ-
tetnek. Polt Ferencné olyan családsegítő segélyezési 
rendszer kialakításán dolgozik, amelyben a valóban 
rászorulók, de helyzetüket szégyellők is támogatás-
ban részesülnének. J. F.

szekeres katalin
Az 1671 lakosú Kékcsén tavaly ősszel a polgármes-
teri tisztség elnyeréséért többek unszolására először 
induló Szekeres Katalinra háromszor annyian sza-
vaztak, mint a magát ismét megmérettető elődjére. 
Az új polgármester ebben a faluban nőtt fel, a nagy-
szülei, a szülei itt voltak pedagógusok, neki is szív-
ügye az oktatás, noha negyedszázados családi vállal-
kozásuk más természetű (üzemanyagtöltő állomás), 
annak dolgát a férjére hagyta. Fiuk is felnőtt: infor-
matikus-közgazdász Budapesten. 

A község lakói szerint Kékcsén a korábbi 16 évben 
összesen nem történt annyi minden, mint a legutol-
sóban. Talán azért is, mert tisztsége elnyerése óta 
Szekeres Katalin mindent tőle telhetőt megtesz, hogy 
az emberek ne csalódjanak benne. Nyitottnak, agi-
lisnak, energikusnak és jó szervezőnek tartja magát. 
A munkájában örömét leli, s a sikerből erőt merít. 
Civil szervezetek alakulnak, pezseg a nyugdíjasklub 
élete, van helyi lapja a településnek, s van miről ol-
vasni benne. 

– Képesek vagyunk önmagunk elvégezni a tele-
pülésen adódó fejlesztési feladatokat – mondta la-
punknak Szekeres Katalin. – De az iskola bővítéséért 
és korszerűsítéséért pályáznunk kell. Hála istennek, 
gyereklétszám-szűkében nem vagyunk, szaktanár-
ellátottságunk is kitűnő, ám a tanintézményekben 
nincs étkező, hiányzik a tornaterem, s az épületek-
nek csakis külső vécéik vannak, amelyek 65 évesek. 
A másik óriási gond, hogy a Tiszán megépült a híd 
miatt Kékcsére a korábbinál is nagyobb forgalom 
zúdul, s az utat nem tudják megfelelően karbantar-
tani. Ezt a gondot külső segítség nélkül nem lehet 
megoldani. 

Az önkormányzat figyeli a lakosok sorsának, élet-
helyzetének alakulását. A terheket próbálják elvisel-
hetővé tenni, a kommunális és iparűzési adó mini-
mális, de a legnagyobb erőfeszítések ellenére se ké-
pesek munkahelyeket teremteni. Most is 35 embert 
foglalkoztatnak közcélú és közhasznú munkákban, 
amelyekre ugyancsak pályázni kell. A közeli város-
ban, Kisvárda ipari üzemeiben sok helyi szakképzet-
len veszítette el a munkáját. A faluban egy-két gazda 
megél, a többieknek esetleg napszám jut, persze az is 
csak akkor, ha éppen kicsit jobban megy az agrá-
riumnak. De az emberek segítőkészek, felajánlják 
munkájukat a községért. Kicsit irigykedve nézik 
a szomszéd falut, Tiszakanyárt. Az ugyanannyi la-
kosú, mint Kékcse, de a korábbi években elérték, ami 
itt csak szeretnének elérni (iskolakorszerűsítés). 

Szekeres Katalin keveset alszik. És ha éjjel világít 
a hivatal ablaka, előfordul, hogy telefonon odacsö-
rögnek: valami baj van? Nem, nincs. Csak a polgár-
mester asszony ilyenkor szeret előre gondolkodni, 
a jövőbe nézni, mert napközben az energiája nagy 
részét felemésztik a pillanatnyi feladatok. 

(cselényi)

szûcs ilona 
Nagyvarsány polgármestere beszélgetésünk ele-
jén adatokat sorolt: 1971. június 22-én végzett a ta-
nárképző főiskolán, majd a két község szétválásáig, 
1979. február 27-éig Varsánygyürében oktatott, utá-
na a vásárosnaményi járás úttörő vezetője, 1986-ban 
pedig Kisvarsány–Nagyvarsány–Gyüre községek kö-
zös tanácsának elnöke lett. Az 1990-es önkormány-
zati voksoláskor külön polgármestere lett Kisvar-
sánynak, Nagyvarsánynak és Gyürének, de a költ-
ségvetési év miatt a következő esztendő januárjában 
lehetett Nagyvarsányban – Szűcs Ilona szülőfalujá-
ban, ahol polgármesterré választották – önálló éle-
tet kezdeni. 

Az általános művelődési központot – amelyben 
sportcsarnok, színház- és 16 tanterem kapott he-
lyet – már 1986–87-ben megépítették, így elsőként 
a szennyvízprogramhoz kezdtek hozzá, majd a tér-
ségben elsőként lettek túl a gázprogramon 1992 no-
vember 14-én. 1995 szeptemberében avattak fel egy 
új óvodát étkezővel és három csoportos foglalkoz-
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tatóval. A polgármester szerint a legnagyobb ered-
mény, hogy 1995–96-ban kialakították, megépítették 
a háziorvosi körzeti, rendelőt, 1996-ban pedig a fa-
lunak gyógyszertára és körzeti fogászati rendelője is 
lett, valamint megkezdhette rendelését Nagyvarsány 
saját háziorvosa. A kistérségben elsőként Nagyvar-
sányban épült meg a feszített víztükrű, úszásokta-
tásra és szabad idő eltöltésére egyaránt alkalmas 
uszoda. A szennyvízberuházást 1998. augusztus 
20-án adták át, s a település ekkor kapott szilárd 
burkolatú utakat.

Jelenleg a legfontosabb feladat a község fizető-
képességének megteremtése, amit a polgármester 
egyelőre nem tud megoldani. A falu gazdasági hely-
zete meglehetősen nehéz. A fejlesztésekre mindig 
pályáztak.

– Úgy vélem – mondta Szűcs Ilona –, hogy szép, 
korszerű intézményeink megépítéséért rengeteget 
dolgoztunk mi is. Mára azonban oda jutottunk, 
hogy a működtetésükhöz hiányzik a fedezet. A fi-
zetésképtelenség miatt mostanában sok az álmatlan 
éjszakám. A normatívák nem elegendőek. Kiegé-
szítő pályázatot adtunk be a működésképtelen ön-
kormányzatok támogatására szolgáló keretből való 
részesedésre. De sokkal kevesebben nyertek, mint 
korábban. Benyújtottuk a következő pályázatot is, 
amelynek nagyon várjuk a kedvező elbírálását, mert 
egyébként nem tudjuk teljesíteni, kifizetni a szolgál-
tatók számláit. Ha ilyen gondom nem lenne, akkor 
talán nem volna semmi bajom.  Cs. Gy.

titi éva
Be kár, hogy a magyar foglalkozásneveknek alapból 
nincs nemük! Olyan szépen hangzik többes számban 
például a dallamos német Bürgermeisterinnen! Haj-
dú-Bihar megye 84 települése közül 13-ban nő a pol-
gármester, akiknek jobbára férfi riválisokkal kellett 
megküzdeniük. Közülük a legkeményebb pusztai 
emberek által lakott településen dolgozó Titi Évát 
választottam riportalanynak. A Hortobágy szülöttét 
– saját szavaival élve: folyton nyüzsgő, tenni akaró 
embert – 2002 őszén választotta a község 1620 la-
kójának többsége a polgármesteri székbe. Ez utóbbi 
már csak azért sem volt ismeretlen előtte, mert ko-
rábban nyolc évig önkormányzati képviselőként, 
ebből 7 évet alpolgármesterként dolgozott a közsé-
géért. Egyébként a település általános iskolájában 
tanított. És igazgatóhelyettesként hivatalból, meg-
hívottként vett részt az önkormányzati képviselő-
testület ülésein.

– Hogyan adta fejét a politizálásra?
– Szeretem a mozgalmas életet, nem tudok egy 

helyben ülni. Például 1993-ban még egyáltalán nem 
volt divat külföldi testvériskolákat választani. A mi 
iskolánkban megszerveztem, hogy egy németorszá-
gi, bajor iskolával lépjünk kapcsolatba. Belekezdtem 
egy sor olyan dologba, ami nemcsak az intézmény-
nek volt fontos, hanem a településnek is. 

– Hogyan alakult a kistelepülés kisiskolájának sorsa?
– Valamikor, a Hortobágyi Állami Gazdaság fenn-

állásakor háromszázhúsz gyerek járt az iskolába. Ez 
abból következett, hogy a gazdaságnak több (2700) 
dolgozója volt, mint a község lélekszáma. Ide jártak 
a gazdaság kerületeiben dolgozók gyerekei. A rend-
szerváltozás után, a munkahelyek megszűnésével 
csökkent az iskolai létszám a mai 144-re.

– Ezzel párhuzamosan pedig fokozódtak a nehéz-
ségek...

– Már 1994 óta folyamatos átszervezésekre, leépí-
tésekre kényszerült az önkormányzat, azért, hogy 
egyáltalán megmaradjon az iskola. Így jutottunk el 
az idei július elsejéig, amióta a tőlünk 24 kilométer-
re fekvő Balmazújvárossal társultunk, a közoktatási 
feladat ellátására is, s létrehoztuk a kistérségi több-
célú társulás iskoláját. De ami fontos: a gyerekek 
ebből nem sokat vettek észre, továbbra is ugyan-
azon a helyen tanulhatnak, ugyanazon kollégium-
ban lakhatnak.

– Hogyan? A pusztai településen kollégium is van?
– Igen, tekintettel a már említett tényre, hogy 

a volt állami gazdaság egységeinek területén laknak 
a gyerekek szülei, a községközponttól 12–14–16 kilo-
méterre. Nem tudnának minden nap bejárni, az ön-
kormányzat pedig az utaztatással járó jelentős költ-
séget nem lenne képes vállalni.

– Beszélgetésünkben lépten-nyomon mejelenik 
a hajdani állami gazdaság és utóda (a Génmegőrző 
Kht.). Ennyire meghatározó szerepük van a község 
életében?

– Hogyne. Hiszen ők, akár a többi hortobágyi 
cég, a munkaképes lakosság foglalkoztatói, a köz-
ség fő adófizetői. Éppen ezért megnyugvással töl-
tött el, hogy a miniszterelnök ittjártakor megígérte: 
az államnak nem áll szándékában a tulajdonában 
lévő hortobágyi cég, a halgazdaság privatizációja. 
Ez ugyanis egészen biztosan a jelenlegi munkanél-
küliségi ráta megugrásához vezetne. Egyéként nem 
is olyan könnyű itt, a Hortobágyi Nemzeti Park ál-
tal körülölelt területen élni. Szigorúak az előírások, 
ipart például tilos telepíteni, s a mezőgazdasági te-
vékenység is korlátozva van, attól függően, milyen 
zónába esik valakinek a földje.

– A Hortobágy, a Petőfi által Isten homlokának 
nevezett róna a Világörökség része. Azt gondolná 
az ember, hogy ide könnyű idegenforgalmat szer-
vezni, könnyű annak vásárlóerejéből megélni. Nem 
kompenzálja ez a nehézségeket?

– Egyelőre nem. Szegények vagyunk, kétéven-
ként szabályos ciklusokban fordul elő, hogy szin-
te a működőképesség határára jutunk. Ennek oka 
a szétszórt szerkezetű település, s az, hogy a térség 
települései között is nagy a távolság. Természetesen 
tudjuk, hogy az idegenforgalomból kell sokaknak 
megélnie. Ehhez pedig megfelelő programkínálat 
és infrastruktúra kell. Vannak is fejlesztések, a nem-
zeti parkban megépült a látogatóközpont, elindult 
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a halastavi vasút, megújult a Pásztormúzeum. Tan-
ösvények hálózzák be a pusztát, a madárvonulás is 
szervezetten megtekinthető. A fejlesztésekhez pá-
lyázunk, a 30 éves szennyvíztisztítónkat tervezzük 
átépíteni és a területet rekultiválni. De, sajnos, nincs 
elég lehetőségünk egy-egy igazán nagy beruházásra, 
hiszen egy 300 milliós költségvetésű, évente 20 szá-
zalék forráshiánnyal küszködő önkormányzat szá-
mára problémát jelent az önerő előteremtése. Kiváló 
minőségű gyógyvizünk is hasznosítatlan. Pedig mi-
lyen vonzó lenne a 40 fokos nyárban az izzó Horto-
bágy bejárása után egy fürdőben hűsölni, lemosni 
a puszta porát. Talán a sokat emlegetett Leader-
program majd segít a hortobágyi szereplőknek is, 
mindenesetre óriási lehetőségek vannak benne, re-
mélem, sikerül őket kihasználni. 

Gőz József

triblné stanka Renáta
Az alig hatszáz lelkes Csesznek polgármestere az el-
ső négy évet kezdte meg tavaly ezen a poszton, ko-
rábban az édesanyja volt két cikluson keresztül tag-
ja a képviselő-testületnek. Vélhetően az is közreját-
szott Triblné Stanka Renáta megválasztásában, hogy 
korábban civil szervezetekben tevékenykedett, így 
az emberek ismerték szervezőkészségét, a megoldá-
sokra való törekvését. Egyébként különböző meg-
beszéléseken semmiféle hátrányát nem érzi annak, 
hogy női polgármesterként tárgyal gazdasági, vagy 
politikai vezetőkkel. Ami a település fő vonzerejét 
jelenti, az a cseszneki vár, zömmel erre épül a fa-
lu turizmusa, a jól működő civil szervezetekre szá-
míthat a kulturális, hagyományőrző programok-
nál, idén Cseszneki Művésztelep Egyesület néven 
kulturális szervezet alakult, amelynek célja állandó 
képzőművészeti galéria létrehozása. Sajnos, stagnál 
a település lakosságszáma, pedig az önkormányzat 
százezer forinttal támogatja az első lakást itt meg-
vásárolni szándékozó családokat. 

(j. f.)

Urbán istvánné
Szinte bizonyos, hogy egy család anyagi gondjait 
az anya viseli el a legnehezebben, számára ugyan-
is külön lelki teher, ha a szerettei nélkülöznek. Ezt 
a fajta sajátos lelki terhet érzékelem Urbán István-
né, az ezernél alig több lakosú Gátér polgármestere 
hangjában, amikor arról beszél, hogy a településén 
milyen problémákkal kellett és kell szembenéznie.

Az egyik szívfájdalma a helyi iskola önállóságá-
nak az elvesztése.

– Harcoltunk az iskoláért, óvodáért – mondja –, 
de törvénnyel és pénzhiánnyal nem lehet vitatkozni. 
Próbáltam már az előző években is szervezni, hogy 
a kistelepülések fogjanak össze, ám nem sikerült, így 
Kiskunfélegyházával hoztunk össze egy minitársu-
lást. Most helyben, tagintézményként csak hat osz-
tályos iskola van, a hetedikes-nyolcadikos tanulók 

Félegyházára járnak. Ugyancsak tagintézményként 
működik tovább az óvoda, de legalább ez helyben 
maradhatott. Ami aggasztó, az a jövő. Az a tény, hogy 
hasonlóan sok más szegény alföldi kistelepüléshez, 
öregszik a falu lakossága, kevés a gyerek. 

Kérdésemre, miszerint nőként nehezebben éli-e 
meg az iskola-leépítést, mint egy férfi polgármester, 
ezt mondja: 

– Én nő vagyok, az emberi nemnek az a fajtája, 
amelyik érzékenyebb, ha egy rászoruló gyereket lát, 
amelyik átérzi a szülők amiatti aggodalmát, hogy 
másik településen kell folytatni a tanulást a gye-
rekének. Gondoljon bele, a hetedik-nyolcadik osz-
tály kényszerű megszűnésével az éppen kamaszo-
dó, 13–14 éves gyerekek kerülnek más környezetbe, 
esnek ki abból a sajátos védő közegből, amit a helyi 
iskola jelent tanulónak és szülőnek egyaránt. – El-
gondolkodva hozzáteszi: – Talán a férfiak racioná-
lisabbak. Habár nem igazán értem a racionalitását 
annak, ami jelenleg történik a vasúti szárnyvonalak-
kal. A Kiskunfélegyháza–Szentes vasútvonal terve-
zett megszüntetése bennünket is érint, ez ellen a mi 
önkormányzatunk is határozottan tiltakozik. Mert 
mi abban a racionalitás, hogy ezen a vonalon évek 
óta egyetlenegy tehervonat sem halad át, miközben 
a Gátért átszelő 451-es országutat naponta kilenc-
ezer jármű járja, s a kamionforgalom is rohamosan 
növekszik, úgy, hogy a frissen aszfaltozott utak 4–5 
év alatt teljesen tönkremennek.

Urbán Istvánné úgy véli, hogy az önkormányza-
ti testület két női és öt férfi tagjával kiválóan képes 
együttműködni, talán azért is, mert megelőző mun-
kahelyein többnyire csak férfiak között dolgozott, 
mindenesetre női mivolta miatt soha nem érezte ma-
gát sem kirekesztettnek, sem hátrányban lévőnek. 

A szülőfaluja, Gátér lakosságától kapott megbíza-
tása miatt többször kellett távol lennie két gyerme-
kétől, mint más édesanyáknak, férje is vidékre járt 
dolgozni, korán ment, későn ért haza, de szüleitől 
nagyon sok segítséget kapott. A falu első emberévé 
1984-ben – akkor csak megbízottként – nevezték 
ki, majd 1985-től lett tanácselnök, 1990 óta ötször 
választották meg, a község vezetőjeként töltött ed-
digi 23 esztendőből a fejlesztésekre a legbüszkébb, 
a kezdetekben az iskola felújítására és bővítésére, 
majd a belterületi utak kiépítésére, a gáz bevezeté-
sére, illetve a falu egészében a szemétszállítás meg-
szervezésére, újabban a szelektív hulladékgyűjtésre 
is. Jelenlegi lehetőségeik szerények, de arra ma is 
törekednek, hogy a „község lakossága ne szenved-
je meg az önkormányzat szegénységét.” Különösen 
nagy figyelmet fordítanak a rászorulókra, a tartósan 
munkanélkülieknek közhasznú munkákat szervez-
nek, a civil szervezetekkel közösen felkeresett né-
hány helyi vállalkozó adományaival kiegészítve pe-
dig az önkormányzat minden év karácsonya előtt 
ajándékcsomagokkal lepi meg a nagycsaládosokat 
és a 75 éven felülieket.  Kovács Klára
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Vasas zsuzsanna 
Amikor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szászbe-
reken először választották meg polgármesternek 
(1998-ban), ő kapta meg a szavazatok egyik felét, 
s a másik felén két jelölttársa osztozott. Másodjára 
(2002-ben) a választók 71, harmadjára (tavaly) a vá-
lasztó 82 százaléka szavazott rá. Így nőtt a helybeliek 
bizalma Vasas Zsuzsanna iránt. 

Korábban hosszú évekig volt bűnügyi nyomozó, 
a parancsnokhelyettességig ívelt a karrierje, s hogy 
csapatban dolgozott, annak polgármesterként sok 
hasznát látja. 

– A csapatot vezetni kell, ez a titok – mondja. – 
Mindenkinek meg kell keresni a helyét, ahol a leg-
jobban tud teljesíteni. És ha valaki jól teljesít, azt, 
ha másként nem, elismerő szóval meg kell hálálni. 
Ki merem mondani, hogy a legnagyobb vezérlő elv 
a munkámban, de az életemben is a szeretet. Mi-
nél őszintébben szeretsz, annál többet kapsz vissza 
az emberektől, segítenek, együttműködnek, megbe-
csülik a munkádat. És ha segíteni nem lehet, akkor 
legalább nem ártok. A szükség nem a végeláthatatlan 
panaszt indítja meg nálam, hanem az elhatározást, 
hogy „Akkor is meg kell csinálni!”. A feladat megol-
dása a lényeg és ez nem „nem”-függő. Sok segítséget 
kapok férfiaktól, nőktől egyaránt, mert nem elvá-
rom, hogy segítsenek, hanem megkérem őket erre. 

Örök optimistának mondja magát, akit nem lehet 
sopánkodásokkal megállítani. 

– Minden bajból talpra lehet állni – mondja –, mi 
nők, olyan macskafajta vagyunk, akik képesek jó ér-
telemben a helyzethez igazodni. Azért mert nő va-
gyok, a munkában nem kértem toleranciát. 

A munkájában segítette, hogy sok ismerete volt 
a közigazgatásról és a gazdasági életről is. A település 
lehetőségei, költségvetése nem engedte meg a gyor-
sabb ütemű, saját forrást felhasználó beruházásokat. 
Ezért olyan fejlesztéseket kellett keresni, ami kis be-
fektetéssel és nagy haszonnal jár. Ilyen volt a szenny-
vízcsatorna hálózat kiépítése, összefogással. Az ipari 
park gondolata is ekkor fogant meg a fejében. A kí-
sérlet csak a harmadik évben sikerült, de Vasas Zsu-
zsanna számára már a kezdetektől világos volt: ha 
fejleszteni kívánja a települést, az csak magántőke 
bevonásával lehetséges. A közszolgáltatás működ-
tetése akkora költségekkel jár, hogy másra nem igen 
telik. Ami a nagyon kevés forrást kiegészíteni képes, 
az a szellemi tőke. Ennek megléte, vagy hiánya, ami 
ma rangsorolja az önkormányzatok fejlődését.

– A szüleim azt tanították, ha valamit nem tudsz, 
akkor azt meg kell tanulni – mondja Vasas Zsu-
zsanna. – Polgármesternek nem lehet születni, akit 
megválasztanak, csak lehetőséget kap ennek a mes-
terségnek az űzésére. Magyarországon 2004 óta lehet 
ilyen képzésben részt venni. Nem olcsó, de megéri 
a befektetés. A Nyugat-magyarországi Egyetem Köz-
gazdaságtudományi Kar másoddiplomás képzésén 
elvégeztem a településmenedzser, városgazdálkodási 

szakot, gyakorlatilag a Párizsi Sorbonne Egyetem 
urbanisztikai karának kurzusának anyagát sajátí-
tottam el. A franciák tudják, hogyan kell modern 
önkormányzatokat jól működtetni, és ezzel együtt 
hogyan lehet a településekből a legjobbat kihozni. 
Az itt tanultaknak is nagymértékben köszönhetem, 
hogy Szászberek most olyan dinamikus fejlődésbe 
kezdhet, ami túl mutat a legmerészebb álmokon, 
39 milliárd forint működő tőke kezdte meg lerak-
ni az alapjait... A családom szerencsére felvállalta 
a polgármesterségemet. Három gyermekem mindig 
is tudta, hogy mi a norma, amit elvár az én tisztsé-
gem. Soha nem esett nehezükre jól viselkedni, jól 
tanulni, és másokon segíteni. A szüleim azon kívül, 
hogy büszkék rám, soha nem adtak tanácsot, hogy 
mit hogyan csináljak. A településen sokan vannak, 
akik vér szerint rokonaim. Szerencsére senki nem 
kér érte előjogot, bár az én elvem szerint annak kell 
és akkor segíteni, amikor valóban szüksége van rá. 
Bizonyára – mint minden polgármester – értékren-
det közvetítek én is. Öröm számomra, hogy a tele-
pülés lakói szeretnek dolgozni. A maguk erejéből 
boldogulnak, idén is sok házat felújítottak és több 
új családi ház is épült. A gyermekeiket taníttatják, 
akik többsége diploma után hazajön családot alapí-
tani. Gyarapszik a falu, ma több a 19 év alatti lakos, 
mint a 60 év feletti. Vigyáznak egymás értékeire, 
gyakorlatilag nincs bűnözés. Annak ellenére, hogy 
politikai hovatartozásomat mindenki ismeri a tele-
pülésen, mint polgármester, független vagyok, és so-
ha nem érdekelt, ki hová szavazott. 

Simon Cs. József

Veinperlné kovács andrea
Porva történetében tavaly fordult elő először, hogy 
nő kapta meg a választók többségének bizalmát: Ve-
inperlné Kovács Andrea lett a polgármesteri poszt-
ra. Tizenkilenc éve él a félezer lelkes településen, de 
igazi lokálpatriótának érzi magát. 

Elsősorban karitatív szervezetekben dolgozott. 
Folyamatosan képezte magát, elvégezte az Állam-
igazgatási Főiskolát is. 

Szereti a kihívásokat, minőségi változásokat sze-
retne elérni, élhető faluközösséget teremteni, az em-
berek mindennapjaival törődni. Bosszúsan mondja, 
hogy ott, ahol korábban jól működő postahivatal 
volt, most ugyanazért a szolgáltatási díjért kény-
telenek a mobilposta napi alig félórás jelenlétébe 
belenyugodni. 

Egyébként Porván, ezen a hangulatos bakonyi te-
lepülésen teljesen kiépült a közműhálózat, egy kö-
zösségi tér kialakításának tervei is elkészültek. Nö-
vekszik a telkek értéke, külföldiek is érdeklődnek. 

Meglehetősen ritka jelenségnek örülhet itt Vein-
perlné Kovács Andrea, az új polgármester, a fiatalo-
kat sikerül megtartani, az idén háromszor annyi volt 
a születés, mint a halálozás. 

Juhász Ferenc
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A Magyar Gárda és a kelet-magyaror-
szági Nemzeti Őrsereg egyenruhásainak 
részvételével december 9-én annak elle-
nére megtartották Tatárszentgyörgyön 
a Jobbik Magyarországért mozgalom ál-
tal kezdeményezett demonstrációt, hogy 
Berente Imréné polgármester időben visz-
szavonta a rendezvényre vonatkozó, ko-
rábban jóváhagyott területfoglalási en-
gedélyt. A visszavonást azzal indokolta, 
hogy a vidék közbiztonságáért elnevezé-
sű program félrevezette az önkormányzat 
képviselő-testületét, mert a területet nem 
a kért célra, hanem a cigány bűnözés elle-
ni demonstrációra kívánják felhasználni. 
A polgármester tévedett. Képeink tanú-
sítják, hogy a demonstráció nem csupán 
a cigány bűnözés, hanem a cigányság, 
a zsidóság és a demokratikus rendszer 
elleni megmozdulásnak bizonyult.

Csakazértis demonstráltak

Közös állásfoglalást írtak alá a parlamenti pártok, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium, illetve a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége (MÖSZ) képviselői a színesfémlopások felszámolása ér-
dekében. A törvénymódosítás alapjául szolgáló tervezetet a MÖSZ 
kezdeményezésére a Miniszterelnöki Hivatal dolgoztatja ki.

n Foglalkoztatási programjára 
nyert támogatást a Koppány-völ-
gye Többcélú Kistérségi Társulás 
a szaktárca pályázatán. A téli-ta-
vaszi program költsége harminc-
millió forint, amelyből a csaknem 
2,6 milliós önkormányzati önerőt 
a 2008. évi költségvetésben a tár-
sulás elkülöníti. A kistérségbe 
tartozó 24 település közül 18-ban 
összesen hatvannégy munkanél-
küli kaphat esélyt az elhelyezke-
désre. A benyújtott pályázat érde-
kessége, hogy a közmunka prog-
ramban húsz munkanélkülivel 
szerepel Karád is, amelynek ön-
kormányzata a közelmúltban ki-
lépett a kistérségből. 
n A lovarda felújításával kez-
dődött Kisbéren a városközpont 
szépítése, amelynek keretében el-
készült a helyi kastély újrahaszno-
sítási terve is. A kastélyba ázsiai 
betegségeket megelőző szálloda-
központot álmodtak, amelynek 
része lesz egy strand is a kastély 
tavában, ahol a szálloda vendégei 
termálvízzel feltöltött, úszó me-
dencékben orvosolhatnák magu-
kat. 

HÍRszÓRÓ
n Az idősek számára, közel 
a központhoz, kertes, akadály-
mentesített klubházzá alakítják 
a volt tüdőgondozó épületét Cell-
dömölkön. Erre azért nyílt lehető-
ség, mert a tüdőgondozást bevit-
ték a szakrendelő épületébe.
n A lakáspiac bizonytalan voltát 
növelik Borsi László, a Lakásvá-
sár Médiacsoport elnöke (a meg-
szüntetett Országos Lakás- és Épí-
tésügyi Hivatal korábbi elnöke) 
szerint az ingatlanadó bevezeté-
sét előíró törvény súlyos hiányos-
ságai. 
n Lefednék a Diási-árok Dam-
janich utca melletti szakaszát Du-
naszekcsőn. Az e célból pályázni 
készülő önkormányzat a szüksé-
ges vízjogi engedély beszerzése ér-
dekben megbízott egy céget a ter-
vek elkészítésére. 

n Nagy keletje van Szentgott-
hárdon a Közös Érdekek Kerek-
asztala elnevezésű fórumsorozat-
nak, amelynek a Szentgotthárdi 
Civil Fórum és a Szentgotthárdi 
Választópolgárok Asztaltársasá-
ga által szervezett, a helyi tele-
vízió által közvetített legutóbbi 
rendezvényén a település jövőjé-
ről kérdezték a meghívott vendé-
geket, köztük Viniczay Tibor pol-
gármestert és dr. Gömbös Sándort, 
a Gotthárd Therm Kft. ügyvezető 
igazgatóját. A fórumon viszonylag 
sok szó esett a város fürdőjéről, 
amely magyar fürdővendégek ál-
talános megállapítása szerint drá-
ga, és amelyhez egyébként szállo-
da és a szabadtéri strand is illenék. 
Dr. Gömbös Sándor elmondta, 
hogy a magyar átlagpolgár számá-
ra valóban drága létesítményben 
egy kedvezményt a szentgotthár-
diak számára is bevezetnek, s el-
kezdődött az úszásoktatás. A für-
dő ismertsége egyébként Ausztri-
ában széles körű, ott mesefürdő-
nek aposztrofálják. Az ügyvezető 
igazgató hangsúlyozta, hogy a di-
cséretek a munkatársi gárdának 
is szólnak, márpedig a munka-
társi hűséget a próbaidő mellett 
a versenyképes fizetés garantál-
ja, s ez egyik oka a fürdő magas 
árainak. 
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• utasvárók • padok, asztalok •
• hulladékgyűjtők • virágládák •
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• útbaigazító táblarendszerek •
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6800 Hódmezővásárhely,

Makói út
Tel./fax: 62/245-368, 245-090
E-mail: alma-rend@vnet.hu
Internet: www.alma-rend.hu

Több, mint egy határidőnapló. Kézi-
könyv jellegű, az állam- és a közigazga-
tás területén dolgozó, illetve az iránt ér-
deklődő szakemberek számára készített 
hasznos adatok és információk tára.
Várható megjelenés: 2007. december.
Bővebb információ: www.onkorkep.hu; 
www.onkornet.hu; 06 30 9615 573

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

A Közigazgatási Kalendárium 2008 
társ a munkában

MEGRENDELÔ
Megrendelem a Közigazgatási Kalendárium 2008 című kiadványt
...................................................................................... példányban.
Számlázási cím: ................................................................................
Szállítási cím: ...................................................................................
Kelt: ......................., 2007, .............................................................

 Aláírás

Megrendelhető e-mailen: onkorkep@chello.hu
Telefonon: (06-1) 329-2302, faxon: (06-1) 320-7600

Ára: 3250 forint+áfa+posta- és a csomagolási költség.
Amennyiben október 5-ig rendeli meg, ára:
2990 forint+áfa+posta- és a csomagolási költség.



Karácsonyi Útravaló!

Karácsony felé közeledve óhatalanul visszanézünk az addig megtett utunkra.
A KK Kavics Beton számára ez a visszatekintés nem csak szimbolikus érte-
lemben fontos. Az eltelt idô során ugyanis egyre több partnerünk megtiszte-
lô választása esett térköveinkre, burkolatainkra, így a mi utunk nyomon
követhetô, végigjárható.

Az idei év során két fontos programra helyeztük a hangsúlyt. 
A Fôutca-fôtér projekthez csatlakozva bizonyítottuk elkötelezettségünket a
városkép hagyományos értékei mellett. Ez a kezdeményezés ugyanis a
klasszikus városközpontok újraélesztését tûzte ki céljául, azért, hogy ne
csak a képeslapokon mutasson szépen a régi belváros. 
A segítôköveinket választó önkormányzatok pedig speciális burkolatainkkal
a látásukban korlátozott embertársaink, sôt az egész közösség iránti törôdé-
süket, figyelmességüket is kifejezik.

Így, karácsony felé közeledve, a fontos kapcsolatainkat is számba kell vennünk. 
Ezúton is kívánunk hát az idei és a leendô üzletfeleink számára boldog, békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet.

K K  K a v i c s  B e t o n  –  A f o r m a  k ö v e t e

Tekintse meg termékeinket www.kavicsbeton.hu oldalunkon!

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. Tel.: 483-3550, Fax: 483-3545
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Sokáig utópiának volt vélhető, 
hogy egy város a környezetébe il-
lő, mégis egyedi, előremutató for-
mavilágú kandeláberekkel való-
sítsa meg egyes területeinek a vi-
lágítását. Nagyrészt annak „kö-
szönhetően”, hogy a világítás kivi-
telezése mindig egy projekt legvé-
gére marad, amikorra a források 
nagymértékben leapadnak. Más-
részt tény, hogy fényt egy pléhtep-
si alá helyezett fényforrás is ad... 
minek akkor fölöslegesen költe-
ni a pénzt? 

Óvva intünk mindenkit et-
től a hozzáállástól, hiszen köny-
nyen abba a csapdába kerülhet 
az így gondolkodó, hogy a be-
ruházási költségeken megspórolt 
pénz többszörösét a működteté-
si és fenntartási kiadások emész-
tik majd fel. Mire is gondolunk? 
Az időtálló anyagok felhasználá-

sára, a precíz és minőségi gyártási 
technológiára, a por és a víz elleni 
védettség fokára... valamint ennek 
időtállóságára, az ötletes techni-
kai megoldásokra. Azaz mind-
azon tulajdonságokra, amelyek 
hosszú élettartamot nyújtanak, 
és minimalizálják a karbantar-
tási igényt. 

Ezen kívül nem közömbös 
az sem, hogy a megvalósult be-
rendezés milyen esztétikai érté-
ket képvisel.

Jelen esetben azonban a SPAR 
áruház építésének feltételéül a vá-
rosi önkormányzat azt kötötte ki 
a beruházó számára, hogy az áru-
házhoz vezető utak és csomópont 
világítását a városképre pozitívan 
ható, dekoratív világítási beren-
dezéssel valósítsa meg. Így került 
kiválasztásra a TOPIA komplett 
világítási berendezés, IMAGE 
lámpatesttel, amely szabványos 
közvilágítás létesítésére kiválóan 
alkalmas, s bír a fent felsorolt elő-
nyökkel is.

A kivitelező, a tarjáni Kesz-
man és Bodnár Kft., remek mun-
kát végzett: pillantsunk balra,  a 
fotóra! Iklódi Emil

Tungsram-Schréder  
Világítási Berendezések Zrt.
2084  Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel.: 26/568-000 
Fax: 26/568-001
E-mail: tus@schreder.hu
www.schreder.hu 
www.kandelaber.com


